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FIEG Jovem é um Conselho Temático que foi criado para
atuar diretamente em nome da Federação das Indústrias
do

Estado

de

Goiás

e

assessorá-la

em

assuntos

específicos de sua respectiva competência.
Faz parte de sua missão estimular o desenvolvimento de
novas lideranças empresariais na indústria goiana e
fomentar o empreendedorismo jovem voltado para o setor
industrial.
Trabalhando de forma articulada, a Federação das
Indústrias do Estado de Goiás e o Conselho Temático da
FIEG Jovem, em parceria com a AJE Goiás, realizaram
uma sondagem junto a jovens universitários, visando
obter informações sobre o interesse destes jovens em
empreender, bem como conhecer seu perfil.
Os dados coletados possibilitam, também, o conhecimento
sobre as atitudes e pensamentos dos jovens em relação a
um futuro negócio.
Desta forma o trabalho foi realizado para subsidiar o
Conselho na elaboração de ações que possam contribuir
para

o

surgimento

empreendimentos

e

a

industriais

formação
no

Estado

de

novos

de

Goiás,

fortalecendo assim a cultura empreendedora goiana.
Os números apresentados neste documento demonstram o
resultado final da pesquisa.

IEL Pesquisas/2010

Pág. 6

Os dados para o estudo foram coletados no terceiro
trimestre

de

2010

sendo

utilizada

metodologia

quantitativa, por amostragem.
As entrevistas foram realizadas pessoalmente com 377
universitários, distribuídas de forma proporcional ao
número de alunos matriculados, por município e curso.
Devido

o

desconhecimento

sobre

o

número

de

universitários que são empreendedores, considerou-se
para a amostragem, o universo de 35.489 universitários
(Fonte: MEC/Inep-2007) existentes nos municípios a
serem sondados. Assim, a margem de erro obtida foi de 5
pontos percentuais e nível de confiança igual a 95%.
Os municípios, cursos e a faixa etária dos entrevistados
foram definidos e indicados por membros do Conselho
Temático Fieg Jovem e AJE Goiás.
Foram visitadas todas as instituições de ensino instaladas
nos 10 municípios sondados que ofereciam os cursos prédeterminados para a pesquisa.
As entrevistas foram aleatórias sendo pesquisado todos
os turnos existentes (matutino, vespertino e noturno).
Os pesquisados foram informados sobre a importância do
trabalho, e também, do caráter voluntário em repassar as
informações.
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Os dados para este trabalho foram coletados no terceiro trimestre de 2010, sendo ouvidos
377 jovens universitários com idade entre 18 e 36 anos de alguns cursos que tendem a
apresentar convergência ao desenvolvimento do empreendedorismo.
O universo da pesquisa compreendeu 10 municípios goianos, sendo os cursos, municípios e faixa
etária, pesquisados de acordo com prévia definição do Conselho Temático Fieg Jovem e AJE
Goiás. As entrevistas foram distribuídas de forma proporcional ao número de alunos
matriculados, por município e curso, considerando uma margem de erro de 5 pontos percentuais.
Sendo assim, predominou entre os entrevistados, jovens graduandos em Administração de
Empresas e jovens que estudam em universidades localizadas no município de Goiânia.
O estudo tem como objetivo identificar e analisar as características básicas do perfil
universitário, bem como o interesse destes jovens em empreender.
Observou-se então que houve pouca divergência entre os universitários que têm, ou não,
interesse em montar o próprio negócio.
A pesquisa constatou que 81% dos jovens têm pretensão em montar o próprio negócio. Desses,
92% são solteiros, 84% possuem entre 18 e 25 anos, 64% são homens, 57% estão trabalhando e
66% cursam do 1º ao 5º período da graduação.
Para medir o grau de interesse do universitário em montar o próprio negócio foi utilizada escala
de 1 a 10, onde 1 significa pequeno interesse e 10 grande interesse. Assim, foi identificado nível
considerável para a predisposição dos jovens em empreender, atingindo média geral de 8
pontos.
O interesse destes estudantes em abrir o próprio negócio é consistentemente influenciado,
tanto pela importância em ser independente (41% dos jovens), quanto pela perspectiva de
retorno financeiro (41%).
Por outro lado, chega-se a conclusão de que a atividade empreendedora não é fortemente
condicionada à influência familiar ou mesmo satisfação pessoal e reconhecimento social, já que
estes e outros motivos somam apenas 18% dos principais motivos que levam os jovens a pensar
em montar o próprio negócio.
A pesquisa aponta que 88% dos graduandos em Ciências Contábeis têm interesse em
empreender, seguido pelos graduandos na área de tecnologia da informação (79%) e
Administração de Empresa (78%).
Provavelmente, isto decorre do fato de estes cursos, a priori, possuírem orientação voltada
mais ao empreendedorismo em função das possíveis habilidades técnicas neles desenvolvidas.
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Outro fato a considerar, é que muitos destes têm incorporado em sua grade curricular algumas
disciplinas específicas de empreendedorismo.
Dentre os jovens que querem empreender, 47% se interessam em abrir um estabelecimento
comercial e 32% em prestar serviços.
Contudo, os jovens que se mostraram mais convictos são aqueles que desejam atuar no setor
agropecuário, pois 50% deles mediram com grau 9 ou 10 a sua intenção em abrir um negócio,
seguido por construção civil (48%). Já os menos interessados são os que gostariam de ser
industriais, onde 32% informaram grau 9 ou 10, seguido por aqueles que mencionam a
possibilidade de serem futuros comerciantes (36%).
Apesar da elaboração de um plano de negócio ser fundamental para sistematizar o
planejamento de um empreendimento de forma mais eficiente, apenas 18% dos jovens que se
interessam em empreender possuem plano de negócios.
Outro fator considerado importante é que apenas 12% dos jovens já buscaram apoio para
abertura da empresa. Grande parte dos demais pretende concluir a graduação antes de buscar
este tipo de apoio.
Percebe-se também o desinteresse dos universitários em participar de associações de jovens
empresários, pois apenas 4% participam de alguma associação. Ao serem questionados sobre o
motivo de não participarem de associações, 66% disseram que não conhecem associação no
município e 14% indicaram como principal motivo a falta de tempo.
Parte significativa (40%) dos universitários utilizará fonte de recurso própria para dar início ao
seu empreendimento, a segunda opção é o financiamento por meio de instituições financeiras
(26%). Contudo, a falta de capital é a principal dificuldade apresentada pelos jovens quando
pensam em empreender, e apenas 1% não visualiza dificuldades para abrir o negócio.
Vale considerar que para 43% daqueles que utilizarão recurso próprio para abertura de seu
empreendimento, a falta de dinheiro é a principal dificuldade para iniciar seu negócio.
Apesar de alguns cursos pesquisados tendenciarem um pouco mais para o empreendedorismo, e
existir em sua grade curricular disciplinas específicas nesta área, para 23% dos jovens, a falta
de conhecimento em como criar e gerir uma empresa é a principal dificuldade visualizada para a
concretização do próprio negócio.
Segundo os jovens pesquisados as características ou atitudes básicas determinantes para um
empreendedor são: vasto conhecimento na área que vai atuar (47%); criatividade e inovação
(28%); perseverança (17%); força de vontade (16%); coragem para assumir riscos (15%).
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A base de dados para as entrevistas contemplou 10 municípios goianos. Foram pesquisados
universitários com idade entre 18 e 36 anos de determinados cursos de graduação. Para a
distribuição das entrevistas considerou-se o número de alunos matriculados por curso e
município.

1.1 Municípios e cursos de graduação pesquisados

Percentual por
município pesquisado

Caldas Novas

2

Formosa

3

A

maioria

dos

universitários

Luziânia

3

entrevistados

Jataí

4

Goiânia, e o curso predominante

estudam

em

Aparecida de Goiânia

5

foi Administração de Empresas

Catalão

6

(51%), seguido por cursos na

Itumbiara

6

área

Rio Verde

7

Anápolis

de

tecnologia

da

informação (16%).
13

Goiânia

51

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 377 universitários

Universitários pesquisados, por curso
Respondentes

Respondentes

Curso

Curso

Nº

%

Nº

%

Administração de empresas

191

51

Análise de sistemas

6

2

Ciências contábeis

32

8

Engenharia elétrica

6

2

Agronomia

24

6

Zootecnia

6

2

Sistemas de informação

21

6

Administração em redes

5

1

Engenharia civil

17

5

Gestão de negócios

4

1

Medicina veterinária

15

4

Marketing e propaganda

4

1

Ciência da computação

14

4

Gestão de empresa

2

0,5

Economia

12

3

Tecnol. em desenvolvimento de softwares

2

0,5

Engenharia da computação

8

2

Engenharia ambiental

1

0,3

Administração em agronegócios

6

2

Administração em marketing

1

0,3

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 377 universitários
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1.2 Perfil dos universitários pesquisados
A maioria dos 377 universitários pesquisados são solteiros (92%), possuem entre 18 e 25 anos
(84%), são homens (61%), estão trabalhando (57%), cursam do 1º ao 5º período da graduação
(66%) e têm interesse em montar o próprio negócio (81%). Os detalhamentos estão
contemplados a seguir.

Idade
De 26 a
30 anos

Sexo

De 31 a
36 anos

3%
13%

De 18 a
Feminino 39%
39% 20 anos
De 21 a
25 anos

Divorciado

61% Masculino

45%

1%

Casado

7%

Solteiro

92%

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 377 universitários

Ocupação
Trabalha em sua área de
graduação

40%

57%

Trabalhando
Trabalha em área diferente
de sua graduação

56%
4%

32% Apenas estudando
11%

É autônomo informal

Estagiando
Base: 216 universitários

Base: 377 universitários

Motivo pelo qual está apenas
estudando

Respondentes
Nº

%

No momento só quero estudar

77

64

Ainda não encontrou emprego

33

28

Estuda em tempo integral

5

4

Outro

5

4

Total

120

100

42% dos universitários
que atuam em sua área
de
graduação,
trabalham em empresa
familiar.
Já para aqueles que
trabalham em área
diferente
de
sua
graduação esse número
cai para 12%.

Faixa salarial

Respondentes

(SM: Salário Mínimo)

Nº

%

Até 1 SM

20

9

Mais de 1 a 2 SM

125

58

Mais de 2 a 4 SM

61

28

Mais de 4 SM

10

5

Total

216

100

Fonte: IEL Pesquisas/2010
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1.3 Síntese dos resultados
A seguir tem-se um quadro geral apresentando separadamente as informações sobre os jovens

Solteiro(a)

Faixa salarial

Está
trabalhando

Na sua área de
graduação

Até 1 SM

43 (60%)

19 (44%)
Em área diferente
de sua graduação

65 (90%)
Homens

6 (14%)

36 (50%)

Mais de 1 a 2 SM

Estagiando

27 (63%)

6 (8%)

18 a 25 anos

61 (85%)
26 a 29 anos

11 (15%)

20 (47%)

Mais de 2 a 4 SM

8 (18%)
Mais 4 SM

2 (5%)

Não
72
(19%)

Apenas
estudando

23 (32%)

Não

que têm intenção em empreender e aqueles que não pretendem ser empreendedores.

Autônomo
informal

4 (9%)

Tem interesse em
montar o próprio
negócio?

Sim
305

Solteiro(a)

280 (92%)
Homens

194 (64%)
18 a 25 anos

Faixa salarial

Está
trabalhando

Na sua área de
graduação

Até 1 SM

173 (57%)

101 (58%)

Estagiando

Em área diferente
de sua graduação

34 (11%)

67 (39%)

14 (8%)
Mais de 1 a 2 SM

256 (84%)

98 (57%)

26 a 29 anos

Mais de 2 a 4 SM

32 (10%)

53 (31%)

30 a 36 anos

Mais 4 SM

17 (6%)

8 (4%)

Apenas
estudando

97 (32%)

Autônomo
informal

Sim

(81%)

5 (3%)
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1.4 Motivo do desinteresse dos jovens em montar o próprio negócio

Visto que o atual mundo dos negócios é cheio de desafios e competitividade, importante seria
despertar desde cedo no nato empreendedor o interesse em planejar adequadamente a
abertura de seu negócio.
A união de características natas com a existência de um direcionamento escolar para percepção
dos jovens em relação as atitudes determinantes para o sucesso de um novo negócio, tornaria
mais sólida a abertura de novas empresas para que não acabem por naufragar nos primeiros
anos de existência.

Dentre os 377 jovens
pesquisados,
tem

19%

interesse

não
em

montar o próprio negócio
e o principal motivo está
apresentado no gráfico
ao lado.

Motivo pelo qual o jovem não se interessa em
abrir o próprio negócio
Não tenho esta expectativa.

41%

Quero me formar primeiro. Não tenho
capital para montar um negócio e ainda
acho muito cedo para pensar nisso

31%

Quero prestar concurso
Primeiro quero adquirir experiência na
área para depois decidir sobre o assunto
Não sou um bom administrador

14%

8%

6%

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 72 universitários
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Dentre 377 universitários pesquisados, 81% afirmaram ter intenção em montar o próprio
negócio. O resultado da pesquisa com estes jovens está contemplado no relatório a seguir.

2.1 Perfil dos jovens universitários que tem intenção em empreender

Perfil dos jovens
universitários que
têm intenção em
empreender:

Idade

Sexo
De 26 a
29 anos

6%
10%

Feminino 36%

De 18 a
84% 25 anos

64% Masculino

- solteiros (92%)

De 30 a
36 anos

- entre 18 e 25
anos (84%)
- homens (64%)
- trabalham (57%)

Divorciado

- cursam do 1º ao

Estado civil
2%

Casado

7%

5º período da
graduação (66%).

Solteiro

92%

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 305 universitários

Ocupação
Trabalha em sua área de
graduação

57% Está trabalhando

39%

Trabalha em área diferente
de sua graduação

58%

32% Apenas estudando
11%

É autônomo informal

3%

Estagiando
Base: 173 universitários

Base: 305 universitários

Motivo pelo qual está apenas
estudando

Respondentes
Nº

%

No momento quer só estudar

63

65

Ainda não encontrou emprego

25

26

Estuda em tempo integral

5

5

Outro

4

4

Total

97

100

45% dos universitários
que trabalham em sua
área de graduação,
trabalham
em
empresa familiar.
Já para aqueles que
trabalham em área
diferente
de
sua
graduação
esse
número cai para 13%.

Faixa salarial
(SM: Salário Mínimo)

Respondentes
Nº

%

Até 1 SM

14

8

Mais de 1 a 2 SM

98

57

Mais de 2 a 3 SM

39

23

Mais de 3 a 4 SM

14

8

Mais de 4 a 5 SM

4

2

Mais de 5 SM

4

2

173

100

Total

Fonte: IEL Pesquisas/2010
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2.2 Grau de interesse em montar o próprio negócio e setor

Grau de interesse em montar
o próprio negócio

Os pesquisados mediram o seu grau de interesse em
montar o próprio negócio utilizando uma escala de 1 a

1% De 1 a 4

De 8 a 10

10, onde 1 significa pequeno interesse e 10 grande
interesse.

68%

De 5 a 7

31%

Dentre os 305 universitários, apenas 2 informaram
grau inferior a 5, (grau 1 e 4). Já 122 deles (40%)
demonstraram grande interesse em montar o seu

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 305 universitários

Grande

parte

empreender

negócio, atribuindo grau 9 ou 10.

dos

têm

jovens

interesse

que
em

Setor de interesse em
montar o seu negócio

querem
abrir

um

Indústria

8% 7%
6%

estabelecimento comercial (47%), seguido por

Comércio

32%

prestação de serviço (32%).

Serviço
Construção civil

Contudo, os mais convictos são aqueles que

47%
Agropecuária

desejam um negócio no setor agropecuário, com
média de grau de interesse igual a 8,3.

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 303 universitários
Obs.: 2 universitários não souberam informar

Grau de interesse em montar o próprio negócio, por setor
Grau de interesse (em %)

Setor de
interesse

De 1 a 4

De 5 a 7

De 8 a 10

Indústria

-

42

Comércio

1

Serviço

Média

Nº

58

7,7

19

35

64

8,0

142

-

30

70

8,2

98

Construção civil

4

17

78

8,2

23

Agropecuária

-

24

76

8,3

21

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 303 universitários
Obs.: 2 universitários não informaram o setor
Nº: total de universitários pesquisados

Os menos convictos são aqueles que
se

interessam

em

montar

uma

indústria, onde 42% informaram
grau de 5 a 7, ou comércio (35%).

81% dos jovens
universitários têm
intenção em empreender

Apesar de 2 universitários ainda não terem
definido em que setor querem montar o seu
negócio, o seu interesse em empreender foi
apontado com grau 8.
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2.3 Motivação para abrir o próprio negócio

O desejo de ser independente e o retorno financeiro lideram de forma expressiva o motivo pelo
qual os jovens universitários têm interesse em abrir o próprio negócio. Os outros motivos
somam apenas 18% das respostas, explicitados no gráfico abaixo.
Principal motivação para abrir o próprio negócio
Independência

41%

Retorno financeiro

41%

Reconhecimento social
Influência da família

6%
4%

Falta de opções de emprego no mercado
Outro

2%
6%

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 305 universitários
Admitiu mais de uma resposta

Nenhum

dos

jovens

que

pretendem

montar uma indústria informaram como
principal motivo a influência da família ou
a

falta

de

opções

de

emprego

Citações ocorridas:
1. Satisfação pessoal (4 citações)
2. Não quer ter chefe. (2 citações)
3. Crescimento profissional. (2 citações)
4. Interesse em desenvolver um negócio inovador no
mercado.
5. Liderança de mercado.
6. Atender o público de forma diferencial.
7. Conquista de mercado.
8. Aplicar o conhecimento que adquiriu no curso.
9. Maior motivação em crescer.
10. Sonho de gerir o próprio negócio.
11. Trabalhar em algo que gosto.
12. Desafio de superação.
13. Desejo de se destacar como bom profissional liberal.
14. Necessidade do mercado.

no

mercado. Grande parte (53%) indicaram a
importância de ser independente como
fator principal.
A falta de opções de emprego no mercado, também não foi apontada por nenhum dos
universitários que pretendem abrir um negócio no setor de construção civil, mas 52%
informaram que o principal motivo é o retorno financeiro.
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2.4 Plano de negócios e fonte do recurso para abertura da empresa

Existência de Plano de Negócios

Apenas 18% dos jovens pesquisados possuem plano
de negócios, ou seja, um instrumento para traçar um
retrato fiel do mercado, do produto e das atitudes

Não
82%

do empreendedor.
Sim
18%

Cabe ressaltar que 47% desses jovens já buscaram
apoio para abertura da empresa, e o grau de
interesse deles em montar o próprio negócio foi
maior ou igual a 7.

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 305 universitários

Principal fonte de recurso para abertura do negócio
Respondentes
Fonte de recurso

Nº

%

Própria

121

40

Financiamento em instituição financeira

79

26

Financiamento com familiares

55

18

Financiamento governamental

48

16

Parceria

2

1

304

100

Total

Parte

significativa

dos

universitários

(40%) utilizarão fonte de recurso própria
para dar início ao seu empreendimento, a
segunda opção é o financiamento por meio
de instituições financeiras (26%).

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 305 universitários
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2.5 Apoio para abertura da empresa
Poucos jovens já buscaram apoio para abertura da empresa (12%), e o órgão mais procurado
para este fim foi o Sebrae (15 citações), seguido pelos familiares (12 citações).
Para os demais, grande parte pretende concluir a graduação antes de buscar apoio para
abertura da empresa.

Buscou apoio para abertura
da empresa

Encontrou dificuldade
Qual dificuldade:
Não
95%

Sim
12%

1. Falta de confiança
do pai.
2. Inexperiência.

Sim
5%

Não
88%

Onde buscou apoio?
1. Sebrae. (15 citações)
2. Familiares. (12 citações)
Fonte: IEL Pesquisas/2010
3. Própria faculdade. (6 citações)
Base: 305 universitários
4. Instituições bancárias. (3 citações)
5. Outras empresas do ramo.
6. Outros fornecedores.
9. “Empresa Júnior da UFG”.
Porque não buscou apoio para abertura da empresa
Respondentes
Motivo

Nº

%

Quer terminar a graduação primeiro

92

34

Falta de tempo

26

Respondentes
Motivo

Nº

%

Falta de interesse

7

3

10

Nunca pensou em buscar apoio

7

3

6

2

Quer adquirir mais conhecimento

26

10

Quer empreender, mas ainda não tem
certeza disso

Falta de recursos financeiros

23

9

Falta de oportunidade

5

2

Precisa amadurecer a idéia

18

7

Quer primeiro iniciar o processo de
abertura do empreendimento

5

2

Acha que ainda é cedo para isso

14

5

Não sabe onde procurar apoio

4

1

Ainda não sentiu necessidade

10

4

Quer estruturar um plano de negócios
primeiro

3

1

Quer fazer um estudo primeiro

9

3

Planeja montar um empreendimento,
mas não é para um futuro próximo

Outros

2

0,7

9

3

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 267 colaboradores
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2.6 Principal dificuldade para concretização do negócio

A falta de recurso financeiro é a principal dificuldade apresentada pelos jovens quando pensam
em empreender. Somente 4 disseram não visualizar dificuldades para abrir o seu negócio.

Principal dificuldade que visualiza para concretização do próprio negócio
Falta de orientação de órgãos empresariais

5%

Dificuldades relacionadas ao mercado

20%

Falta de conhecimento em como criar e gerir
uma empresa

23%

Falta de recursos financeiros

Outros motivos

43%
9%

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 301 universitários

Outros motivos:
1. Encontrar o local adequado para instalação. (5 citações)
2. Falta de mão de obra qualificada. (4 citações)
3. Alto valor dos impostos. (4 citações)
4. Burocracia para abrir a empresa. (3 citações)
5. Falta de tempo. (3 citações)
6. Dificuldade na obtenção de crédito. (2 citações)
7. Licença ambiental/IBAMA.
8. Medo de arriscar e fracassar.
9. Concluir a graduação.
10. Oposição da família.
11. Não informou
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2.7 Participação dos entrevistados em associações de jovens empresários

A grande maioria dos universitários que têm intenção em empreender não participam de
associações de jovens empresários e o principal motivo explicitado é o desconhecimento de
associações. Dentre os poucos que participam, 6 citaram o Sebrae.

Participação em associações de
jovens empresários
Qual:
1. Sebrae. (6 citações)
2. Associação Com. e Industrial de Rio Verde.
3. Palestras com jovens empresários.
(não informou o local)
4. Empresa Júnior da UEG/Luziânia.
5. Júnior Achiviement.
6. Empresa Júnior da Faculdade Estácio de Sá.
7. Associação de Jovens Empreendedores.
8. Alfa Júnior.

Sim
4%

Não
96%

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 305 universitários

Motivo pelo qual não participa de associações
Não conhece

66%

Falta de tempo
Não tem interesse

14%
8%

Nunca foi convidado

3%

Primeiro quer abrir o empreendimento

3%

Outros

4%

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 292 universitários

Porque não participa de associações:
1. Não acredita que traz resultados. (4 citações)
2. Quer terminar a graduação primeiro. (4 citações)
3. Recebe orientação de familiares. (2 citações)
4. Não tem associação no município.
5. Participa de palestras no Sebrae e PUC acha suficiente.
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2.8 Características determinantes para ser empreendedor

O empreendedorismo tem sido visto como uma solução para aqueles que sonham com
independência e sucesso profissional. Mas, nem sempre o sonho conduz o empresário ao
sucesso. Para isso, é preciso que o empreendedor tenha características essenciais que o
diferencie, levando-o a alcançar suas metas.
Neste contexto, foi solicitado aos jovens que opinassem quanto as características que
consideram determinantes para uma pessoa ser empreendedora. As principais ocorrências
estão demonstradas a seguir.

Características e atitudes determinantes para ser empreendedor
Vasto conhecimento na área que vai atuar

47%

Criatividade e inovação

28%

Perseverança

17%

Força de vontade

16%

Coragem para assumir riscos

15%

Busca contínua por capacitação

13%

Boa administração

10%

Liderança

9%

Dedicação

7%

Iniciativa

7%

Atitude

6%

Visão de oportunidades do mercado

5%

Estabelecimento de metas

4%

Planejamento

3%

Fonte: IEL Pesquisas/2010
Base: 305 universitários
Admitiu mais de uma resposta

Além destas citações, 9% dos entrevistados também mencionaram que ter capital é
determinante para ser empreendedor.
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