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RESUMO 

Nos últimos anos, o tema empreendedorismo tem sido cada vez mais discutido dentro do 

ambiente científico, principalmente partindo do princípio de que empreender é agir em favor 

do desenvolvimento. A partir dessa problemática, este trabalho tem por objetivo analisar 

bibliometricamente a produção científica internacional do tema empreendedorismo entre os 

anos de 2012 e 2022. Para viabilizar o estudo, utilizou-se a base de dados Web of Science (WoS), 

que retornou 3.177 artigos dentro da década analisada. A justificativa para essa pesquisa é a 

quantidade de trabalhos nacionais e internacionais que se propõe analisar, de forma a contribuir 

com a comunidade científica, divulgando diversos pontos relevantes acerca do tema. Assim, 

podem-se inferir oportunidades, iniciativas e tendências para novos trabalhos a partir deste 

estudo. Reunida a amostra, os dados foram filtrados por dois softwares complementares, o 

HistCite e o Microsoft Excel, tendo este último possibilitado a visualização e a análise gráfica 

das informações teóricas bibliométricas colhidas pelo primeiro. Os 3.177 artigos publicados em 

um conjunto de 611 periódicos indexados na base WoS foram desenvolvidos por um total de 

7.032 autores, conectados a 2.883 instituições de 119 países. Ao todo, obtiveram-se 120.751 

citações totais, sendo dessas 41.422 citações globais e 16 citações locais. Dentre os países mais 

prolíferos, os trabalhos dos Estados Unidos foram os mais pronunciados e, em seguida, os do 

Reino Unido. Apesar do volume de publicação desses dois países, dentre os 10 autores mais 

evidentes, os três primeiros lugares foram de outros três países, quais sejam, Holanda, Austrália 

e Índia, nessa ordem. O Reino Unido obteve o sexto lugar, e os norte-americanos não estiveram 

presentes. 

Palavras-Chave: Empreendedorismo; Empreendedor; Estudo bibliométrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In recent years, the topic of entrepreneurship has been increasingly discussed within the 

scientific environment, mainly based on the principle that entrepreneurship is acting in favor of 

development. Based on this problem, this work aims to bibliometrically analyze the 

international scientific production on the topic of entrepreneurship between the years 2012 and 

2022. To make the study viable, the Web of Science (WoS) database was used, which returned 

3,177 articles within the analyzed decade. The justification for this research is the amount of 

national and international works that it proposes to analyze, in order to contribute to the 

scientific community, disclosing several relevant points on the subject. Thus, opportunities, 

initiatives and trends for new works can be inferred from this study. Once the sample was 

gathered, the data were filtered by two complementary software, HistCite and Microsoft Excel, 

the latter enabling the visualization and graphic analysis of the bibliometric theoretical 

information collected by the former. The 3,177 articles published in a set of 611 journals 

indexed in the WoS database were developed by a total of 7,032 authors, connected to 2,883 

institutions in 119 countries. In all, 120,751 total citations were obtained, of which 41,422 were 

global citations and 16 were local citations. Among the most prolific countries, the works of 

the United States were the most pronounced, followed by those of the United Kingdom. Despite 

the volume of publication from these two countries, among the 10 most evident authors, the 

first three places were from three other countries, namely Netherlands, Australia and India, in 

that order. The United Kingdom took sixth place, and the Americans were not present. 

Key words: Entrepreneurship; Entrepreneur; Bibliometric study. 
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1. INTRODUÇÃO 
O tema empreendedorismo tem despertado bastante interesse na sociedade atualmente, 

uma vez que o empreendedor muitas vezes é visto como um engenho que direciona a inovação 

e promove o desenvolvimento econômico (SCHUMPETER, 1934; REYNOLDS, 1997). 

 Nesse contexto, muitos estudiosos se dedicaram a analisar qual seria o perfil de um 

empreendedor, de modo a poder diferenciá-lo do gestor executivo e do gerente de negócios. A 

partir daí, muitos debates, relatos e conhecimentos foram compartilhados. 

A discussão sobre o tema empreendedorismo remonta ao século XVIII (1755), com 

Cantillon (2002), no seu livro “Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral”, e ao século 

XIX, com a colaboração do economista Say (1964). Apesar dessas contribuições, o tema já 

havia conquistado maior relevância com outro economista, Schumpeter (1934), que destacou o 

papel inovador protagonizado pelo empreendedorismo no contexto do capitalismo. 

Em paralelo a isso, Kirzner (1973) teve papel fundamental na ascensão da pesquisa 

acerca desse tema, de tal forma que atualmente é improvável encontrar uma tese sobre 

empreendedorismo e não perceber uma citação desse autor, bem como menção à sua principal 

obra, intitulada “Competition and Entrepreunership”.  

Os estudos científicos sobre empreendedorismo geralmente têm como ponto de partida 

o entendimento de que empreender é agir a favor do desenvolvimento (HÉBERT E LINK, 

1989). 

Nesse contexto, vale ressaltar a importância do empreendedor para desenvolver, 

melhorar e modificar o mercado, considerando que as ideias e inovações criadas por ele podem 

impactar de modo significativo a situação vigente. Por esse motivo, o empreendedorismo está 

em ascensão e sua relevância é atribuída às contribuições para o desenvolvimento econômico e 

social, criando e implantando negócios em ambientes complexos e incertos. Da mesma forma, 

ele também é visto como uma solução para o desemprego, na medida em que pode ser 

considerado como uma carreira profissional (FARHANGMEHR, GONÇALVES E 

SARMENTO, 2016; MORRIS, KURATKO E PRYOR, 2013; MORRIS, SHIROKOVA E 

TSUKANOVA, 2017; WANG, LIN, YEH, LI E LI, 2016). 

O empreendedorismo direciona-se para um processo de desenvolvimento de um 

negócio ou conjunto de atividades que levem à criação de novos negócios de sucesso. Por meio 
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desse processo, o comportamento do empreendedor está atrelado de forma criativa ao uso de 

recursos geradores de inovação, capacidade de assumir riscos e encontrar novas oportunidades, 

ou seja, empreender é assumir e despertar a capacidade de criar, construindo metas sobre o 

objetivo, para alcançar resultados positivos (FIALHO et al., 2007). Por isso, segundo 

Schumpeter (1982), empreendedorismo e inovação estão intimamente relacionados, 

considerando que empreender envolve pensar em novas ideias e inventar novas formas e 

soluções para os problemas existentes. 

Ademais, empreender vai além de uma atitude, é uma aptidão de quem se permite 

planejar e organizar projetos de forma constante até alcançar um objetivo previamente 

determinado (MARULANDA E MORALES, 2016). Nesse sentido, McClelland (1971), em seu 

estudo, descreveu a motivação do empreendedor a partir de três tipos de necessidades pessoais, 

a saber: realização pessoal, afiliação e poder.  

Se, por um lado, hoje o tema já apresenta contornos mais definidos, por outro lado, 

antigamente, alguns autores descreviam uma lacuna à figura do gestor em oposição à do 

empreendedor. Esse relato era diretamente ligado ao desejo de descobrir com precisão o que de 

fato determinava um empreendedor e quais eram seus atributos (KIRZNER, 1973). Graças aos 

estudos realizados, algumas características foram mapeadas ao longo do tempo como atributos, 

permitindo uma maior compreensão do assunto. 

Tais atributos, apesar de não justificarem um perfil precisamente definido sobre o que 

torna alguém empreendedor ou não, ajudam a nortear o aspecto científico para entender e 

mapear padrões que transpareçam e façam desabrochar características intrínsecas ao 

empreendedor (HISRICH, 2014). 

Ressalte-se que, em cenários de guerra, crises econômicas e desastres naturais, como 

os vivenciados nos últimos tempos, existem grandes rupturas econômicas e de padrões 

previamente desenvolvidos, abrindo campo para a criação de novas ideias e soluções que 

permitam transgredir as dificuldades anteriormente criadas. Nesse contexto, diante das 

mencionadas características do empreendedorismo, ele se torna assunto relevante e capaz de 

influenciar a sociedade em geral, permitindo às pessoas pensarem em novos negócios, que 

impactem positivamente a comunidade em que vivem, além de gerar a possibilidade de uma 

nova fonte de renda. 
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As informações reunidas até o presente momento demonstram a oportunidade dessa 

pesquisa, a qual foi definida como: Características da produção científica sobre o 

empreendedorismo no enfoque bibliométrico. 

O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise bibliométrica, para evidenciar a 

produção científica a partir de artigos filtrados entre os anos de 2012 e 2022, refinando 

quantitativamente, por meio dos softwares HistCite e Microsoft Excel, os autores mais 

representativos e os artigos mais citados, além de gráficos numéricos, como forma de garantir 

a validade deste estudo. Assim, poder-se-á inferir oportunidades, tendências e 

impulsionamentos sobre o tema, bem como contribuir para a sua relevância.
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Principais Aspectos do Empreendedorismo 

É perceptível que o protagonista do empreendedorismo é o empreendedor, na medida 

em que este é quem desenvolve a ideia de algum negócio próprio, pensando nas pessoas com 

quem deseja interagir e impactar através dele. 

Dornelas (2003) entende esse profissional como alguém que visualiza oportunidades 

e, a partir de riscos calculados, define uma forma possível de capitalizar sobre eles. Já 

Chiavenato (2008) adiciona ainda o fato de o empreendedor ser a pessoa transformadora de 

oportunidades também em momentos decisivos, convertendo metas e objetivos em bons 

resultados e boas ofertas, tendo por consequência produtos e serviços inovadores. 

Esses autores foram fundamentais nas informações colhidas por esta pesquisa, 

principalmente quando se objetiva apurar, para um estudo bibliométrico, os fatos marcantes dos 

estudos científicos sobre empreendedorismo. Por esse motivo, é de extrema importância 

elucidar conceitos anteriores que tornam mais claros os fatores que modificaram o 

conhecimento até o momento presente. 

Assim, a obra de Kirzner (1973), de suma importância, cita Ludwig Von Mises, o qual 

descreveu algumas noções básicas sobre o mercado, trazendo conceitos da não estaticidade e 

do empreendedor agir de forma inovadora. A partir desses conceitos históricos, corrobora-se a 

ideia desenvolvida até o momento e, para isso, seria impossível não enfatizar a relevância do 

maior protagonista do empreendedorismo, o próprio líder, o empresário, que tem tido 

dificuldade ou, quiçá, sido até ignorado na dinâmica de mercado. Por isso, a presença do 

empreendedor é percebida, mas a definição, vaga (KIRZNER, 1973). 

As definições de Kirzner (1973), Dornelas (2003) e Chiavenato (2008), apesar de 

trazerem uma abordagem muito parecida, não convergem em sua totalidade, visto que, apesar 

de serem consonantes quando definem o empreendedor como personagem principal, elas ainda 

são antagônicas em se tratando da dinâmica de mercado, em que as citações mais antigas 

descrevem o empreendedor como figura ignorada de certa forma. Entretanto, tais afirmações 

são de extrema importância para mostrar os avanços obtidos até o momento, uma vez que, em 

meados do século XX, ainda existia bastante dificuldade de exemplificar de fato a significância 

do empreendedorismo. Dornelas (2008, p. 22) diz que “Empreendedorismo é o envolvimento 
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de pessoas e processos que, em conjunto, levam a transformação de ideias em oportunidades. 

A perfeita implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso”. 

 Em adição, Dornelas (2008) possibilitou a explicação das características que fazem 

parte do perfil do empreendedor e, assim, também discorre sobre características pessoais, 

comuns entre os empreendedores, as quais fazem surgir, a partir de uma ideia, algo 

transformador e, por consequência, a possibilidade de uma nova empresa. Acerca dessas 

características, podem-se citar: visão, facilidade em tomar decisões, extrair o máximo de uma 

ou mais oportunidades, ser determinado, dinâmico, dedicado, otimista, independente, possuir 

conhecimento específico aplicado e saber assumir riscos. 

Outro ponto importante é determinar as possibilidades sociais que motivam alguém a 

seguir a carreira do empreendedorismo. Segundo Costa et al. (2009), as mais importantes são 

família e amigos, além de orientação, suporte e domínio do conhecimento, que são fatores 

cruciais já durante a formação profissional. 

A motivação de empreender também pode surgir de ambientes desfavoráveis, sem 

nenhuma condição geradora de oportunidade, apoio de familiares e amigos, e sem domínio de 

qualquer habilidade ou técnica. Além disso, como informado por Costa et al. (2009), deve 

existir também um processo visionário para criar uma nova realidade. 

Em decorrência da quantidade de autores que analisaram a relação entre a 

característica pessoal e a atividade empreendedora, tal estudo ficou conhecido como “corrente 

comportamental”, a qual examina a busca por empreender e a sua relação direta com a 

realização pessoal (SOUZA; GUIMARÃES, 2005). 

Por outro lado, há quem defenda que os pré-requisitos para desenvolver habilidades 

relevantes para empreender são limitados em relação ao interesse do empreendedor em 

empreender e também ao sucesso da ideia que ele está desenvolvendo (COSTA et al., 2009). 

Diante de tantas características, especula-se se há algo que determine ou caracterize 

um ponto de partida ou um fato gerador de ação para motivar e criar necessidade em um futuro 

empreendedor.  

Sobre esse assunto, no relatório GEM (2013) (“Global Entrepreneurship Monitor: 

consórcio de várias equipes nacionais, associadas a renomadas instituições acadêmicas que 

desenvolvem projetos de pesquisa sobre o empreendedorismo no mundo todo”), destaca-se a 
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abordagem inicial do empreendedor diretamente direcionada à criação de produtos, serviços ou 

empresas na iniciativa privada. Bernardi (2008), por sua vez, enumera as qualidades 

características do empreendedor como sendo: dominância, agressividade e energia para 

realizar, autoconfiança, persistência, criatividade, liderança carismática, habilidades de 

equilíbrio e de relacionamento, flexibilidade e resistência a frustações.  

Na visão de Degen (2009), a chave para o potencial empreendedor é entender 

corretamente seu mercado, desenvolver uma boa estratégia de vendas, ter um planejamento 

desde o início do negócio e saber gerenciar riscos e dificuldades, além de duas habilidades 

básicas: saber vender, para manter a receita do negócio, e a capacidade de lidar com dinheiro, 

que envolve cobrar o preço certo, identificar oportunidades financeiras e manter a ordem 

financeira. 

Portanto, a visão do empreendedor é buscar entender o produto ou serviço oferecido, 

a estratégia competitiva, como os clientes são atraídos, como atendê-los e se estão satisfeitos. 

Ele usa o que sabe sobre o negócio para prever seu próprio sucesso ou fracasso, checando seus 

avanços regularmente. Esse constitui o processo para gerar o sucesso do seu negócio (DEGEN, 

2009). 

Em se tratando de sucesso e das visões dos empreendedores, o relatório GEM 

aprofundou-se e descreveu os cinco tipos possíveis de empreendedores como: nascentes, novos, 

estabelecidos, por necessidade e por oportunidade. 

Ademais, um fator bastante importante para possibilitar a realização do 

empreendedorismo, proposto por Costa et al. (2009) e por diversos outros autores 

(DOLABELA, 1999; DORNELAS, 2005; CHIAVENATO, 2006; BARON; SHANE, 2007), 

consiste na necessidade de dominar habilidades de gerenciamento, financiamento e de 

relacionamento para gerar parcerias, além de disciplina e organização pessoal.  

Esses fatores, na atualidade, foram testados na prática pelos empreendedores, tendo 

em vista o período de extrema dificuldade da economia gerado pela pandemia da COVID-19, 

que criou uma necessidade de mudança e de adaptação repentina, além da formulação de novas 

funcionalidades para redesenhar as rotinas de trabalho e a própria economia. 

 De fato, o grande impacto causado pela duração dos lockdowns e das medidas 

restritivas em prol da saúde coletiva dificultou o planejamento das empresas, gerando, assim, 
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um imenso desafio para o empreendedor. De acordo com Gopinath (2020), devido à pandemia, 

os lockdowns causaram a pior recessão econômica desde a grande depressão, o que, via de 

consequência, impactou diretamente a atuação dos empreendedores, obrigando-os a sair da 

zona de conforto e dominar melhor as habilidades de gerenciamento do negócio, além de inovar 

nos processos, buscando se adaptar às novas demandas do governo e da sociedade. 

A situação foi ainda mais difícil para as pequenas empresas, devido à escassez de 

recursos financeiros (LATHAM 2009). A capacidade dessas empresas de pagar seus custos 

fixos, principalmente os funcionários, regrediu severamente em um curto espaço de tempo, 

devido a grandes interrupções na cadeia de suprimentos, especialmente para fabricantes e 

fornecedores de serviços não essenciais. 

Nesse contexto, observa-se como os atributos do empreendedor têm se mostrado cada 

vez mais relevantes no cenário atual, na medida em que estão intimamente ligados a inovação, 

criatividade, saber gerenciar riscos, persistência, flexibilidade e resistência a frustações, 

características essas que se tornaram fundamentais para os negócios sobreviverem durante a 

pandemia.

 

2.2. Empreendedorismo versus Contabilidade 

Esclarecidas, até o momento, as características do empreendedor de maneira ampla, 

passa-se à análise do empreendedorismo sob a ótica da contabilidade, bem como de suas 

vertentes financeiras, administrativas e econômicas. 

Com efeito, é importante determinar as possibilidades sociais que motivam alguém a 

seguir a carreira profissional de empreendedor.  

Juliatto (2005) afirma a necessidade de desenvolver o espírito empreendedor nos 

alunos em formação profissional, a qual recebe essa definição a partir da conclusão do ensino 

médio e de todo ou qualquer ensino desde então, configurando, dessa forma, educação 

profissional.  

O indivíduo empreendedor pode ser caracterizado como aquele que possui um 

diferencial em seu perfil que o torna singular, propiciando evoluções econômicas e conquistas 

de bons resultados no que se refere à competitividade do mercado de trabalho (RIZZATO E 
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MORAN, 2013). Desse modo, o incentivo à uma educação mais empreendedora viabiliza a 

possibilidade de a pessoa desenvolver o seu comportamento quanto à formação de 

competências essenciais para empreender em diferentes áreas, como as industriais, comerciais 

ou de prestação de serviços (SCHAEFER E MINELLO, 2019). 

Em todas essas frentes, o profissional da Contabilidade pode atuar, razão pela qual o 

desenvolvimento das habilidades para empreender torna-se pertinente e relevante.  

A intenção empreendedora é parte constituinte desse comportamento, aspecto 

precedente da ação empreendedora, e indica o esforço que a pessoa fará para realizá-lo 

(KRÜGER E RAMOS, 2020). Quanto maior a intenção de um indivíduo em realizar 

determinado comportamento, maior a probabilidade de que esse se efetive (LIÑÁN E CHEN, 

2009). Direcionando para os alunos de Ciências Contábeis, verifica-se que aqueles que 

participaram de disciplinas ou capacitações relacionadas ao empreendedorismo durante a 

graduação desenvolveram uma intenção de empreender mais elevada frente àqueles que não 

haviam participado (SILVA, KRÜGER, MINELLO E GHILARDI, 2019; GIEURE, 

BENAVIDES-ESPINOSA E ROIG-DOBÓN, 2020). 

Nesse sentido, conforme Athayde e Martins (2010), a classe contábil, além de possuir 

um potencial empreendedor nichado, também tem o poder de influenciar, motivar e orientar 

demais empresários, não só gerenciando empresas de terceiros, mas também assumindo um 

potencial consultivo e de suma importância para a formação e desenvolvimento de outros 

empresário. 

Nas palavras de Athayde e Martins (2010), o contador tem papel estratégico 

estimulando o desenvolvimento dessa e por consequência, desenvolvendo economicamente 

também o país.  

Para desenvolver e gerenciar uma classe de empreendedores, é de suma importância 

que os contadores tenham uma base sólida sobre negócios e empreendedorismo já ao final do 

curso. No Brasil, segundo Dolabela (2001), a Escola de Administração de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, foi a precursora sobre iniciativas empreendedoras já 

em cursos de especialização, em 1981, e com a implementação da disciplina Criação de 

Negócios e Formação de Empreendedores, na graduação, em 1984. 
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 De acordo com Dolabela (2001, p. 35), desde o início dos anos 2000, as faculdades 

brasileiras não demonstram, em sua grade de disciplinas, um sinal de empreendedorismo, visto 

que a maior parte, quase em totalidade, do conteúdo é voltado para formar profissionais, os 

quais buscarão como objetivo o mercado de trabalho e, não, o empreendedorismo.  

Segundo Carvalho e Zuanazzi (2003, p. 7), quando existe a disciplina de 

empreendedorismo, tal situação acontece prioritariamente na graduação, no entanto é requisito 

conhecer suas expectativas para a efetividade do ensino.
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3. METODOLOGIA 

Para fins de classificação e delineamento desta pesquisa, Beuren et al. (2013) 

descreve a forma metodológica para os procedimentos voltados às ciências contábeis e 

sociais. Nesse contexto, esta pesquisa pode ser classificada em três categorias em relação 

ao seu delineamento: quanto aos objetivos, é exploratória; quanto aos procedimentos, ou 

seja, à forma com que os dados são coletados, a pesquisa é documental; e, quanto à 

abordagem do problema, é classificada como uma pesquisa qualitativa, por descrever os 

aspectos do tema e analisá-lo mais profundamente. Além disso, a pesquisa se configura 

como um estudo bibliométrico acerca do empreendedorismo e do vínculo estabelecido 

entre esse e a Contabilidade. 

Considerando que a forma de acessar os trabalhos publicados em periódicos 

amplamente utilizados no meio científico são os bancos de dados, esta pesquisa foi 

realizada utilizando a coleção principal de bancos de dados ISI Web of Science (WoS), 

reconhecido no meio acadêmico (LOPES, COSTA, FERNANDEZ-LLIMÓS, AMANTE 

E LOPEZ, 2012). Além disso, sua escolha se justifica por se tratar de uma plataforma 

multidisciplinar global de citações científicas na qual apenas os periódicos mais 

influentes em suas respectivas áreas são indexados. A fonte (base de dados do WoS) 

fornece uma rede de referência completa, indexando cada publicação, notificando 

citações sobre ela e todas as referências citadas. Ainda, por ser compatível com o software 

HistCite, utilizado neste estudo, é possível a recuperação de uma série de metadados sobre 

cada registro, como título, idioma, resumo, data de publicação, periódico e autor. Então, 

iniciou-se a coleta dos dados na data de 14 de março de 2022. 

O acesso ao acervo principal da WoS é obtido conectando-se ao portal de 

periódicos da CAPES da rede Universidade de Brasília, onde, na área de estudos 

avançados, busca-se o ((TS=( entrepreneurship)) OR TS=( entrepreneurship education)).  

Optou-se pelo rótulo de campo “TS” por sua maior amplitude, pois realiza a 

busca nos campos título, resumo e palavras-chave de autor, sendo esses termos de 

indexação criados pela própria base a partir de palavras frequentes nos títulos das 

referências citadas. A utilização desses dois descritores, traduzidos do inglês como 

“empreendedorismo” e “educação empreendedora”, justifica-se com base na literatura, 

pois são expressões de conceitos utilizados globalmente. 
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Na primeira etapa, a busca restringiu-se a retornar apenas artigos que fossem de 

um tipo de documento, o que resultou em um total inicial de 10.235 artigos, sendo o 

primeiro registro datado de 1968.  

Com o intuito de tornar a amostra mais concisa e direcionada para o estudo do 

empreendedorismo em si, partiu-se para o refinamento da amostra inicial. Para isso, foram 

utilizados os filtros disponíveis no WoS. Primeiramente, refinou-se a categoria do WoS, 

voltando-se para aquelas que mais se relacionavam com o tema desse trabalho. Então, 

três foram escolhidas (Business; Education Educational Research; Management). 

Depois, realizou-se o refinamento por tempo (anos) no WoS, limitando-se a artigos de 

2012 até o presente (2022), porque o intuito da pesquisa é anunciar os dados a partir da 

última década. Por último, fez-se o refinamento por tipo de documento no WoS, efetuando 

a busca apenas por artigos. Após a ação desses filtros, a pesquisa resultou num total de 

3.177 artigos, os quais foram a base para criação deste trabalho.  

 A amostra final foi, então, exportada para um arquivo de texto contendo um 

registro completo de seus metadados juntamente com as referências citadas. Portanto, o 

passo seguinte foi processar os dados contidos no arquivo gerado pelo WoS, o que foi 

feito com os softwares HistCite e Microsoft Excel.  

Ademais, este estudo propõe uma análise complementar de artigos que têm o 

Brasil como país de origem, além de um levantamento dos artigos mais citados, inclusive 

por meio da leitura de seus resumos, para ilustrar os aspectos que abordam. 

Portanto, esta pesquisa terá como foco a realização das seguintes análises, 

adotando o parâmetro utilizado por Ramos (2019) e por Castro et al. (2018): a) 

Levantamento da distribuição anual dos artigos; b) Levantamento de dados da amostra 

como um todo; c) Levantamento dos 10 países com maior volume de publicações; d) 

Levantamento dos idiomas dos artigos; e) As 20 palavras mais recorrentes nos títulos dos 

artigos; f) Os 10 periódicos com mais artigos publicados sobre o tema; g) Os 10 trabalhos 

com mais registros nas referências citadas; h) Os 10 artigos mais citados na “Contagem 

de Citações Globais” (GCS) e na “Contagem de Citações Locais” (LCS); e i) Os 10 

autores com maior número de publicações.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A partir do descrito na metodologia, a busca por dados na plataforma Web Of Science 

- WOS retornou uma amostra de 3.177 artigos de 2012 a 2022, perfazendo uma década de 

pesquisa, como descrito a seguir, na Figura 1.  

Observa-se que a produção científica sobre empreendedorismo mais que dobrou de 

2016 para 2017 e manteve-se em crescimento até o presente momento. Como esta pesquisa foi 

realizada faltando 13 dias para o final do primeiro trimestre de 2022, verifica-se que a tendência 

de crescimento se mantém, porquanto o número de artigos lançados sobre o assunto até esta 

data foi de 157, ao passo que, no ano anterior, houve uma média de 196 artigos por trimestre. 

Figura 1 Distribuição anual dos artigos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre os dados adquiridos, percebeu-se um conjunto de 611 periódicos indexados na 

base WoS. 3.177 artigos geraram um total de 120.751 referências citadas, ou seja, uma média 

de 38 por artigo. Ao todo, dentre autores, coautores e principais, somam-se 7.032, vinculados 

a 1.975 instituições situadas em 119 países.  

Dentre os países avaliados, os Estados Unidos (EUA) foram o país que mais se 

destacou e, por isso, foi responsável por 561 artigos, ou seja, 17,7% da amostra. Durante todos 

os 10 anos pesquisados, esse país esteve presente com publicações de artigos sobre o tema. Por 

isso, conclui-se que, para esse assunto científico em questão, os EUA destacam-se como 

superior em desenvolvimento, com artigos produzidos em cada um dos dez anos da amostra 

analisada. O ranking dos 11 países mais produtivos está apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 Países mais produtivos 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o vislumbrado na Figura 2, a produção do Reino Unido e dos Estados 

Unidos mostrou-se mais periódica, fazendo oposição a todos os outros 9 países, os quais não 

apresentaram a mesma periodicidade e falharam em pelo menos 1 dos 10 anos na apresentação 

de qualquer artigo sobre esse tema. Segundo Ramos (2019), em consonância com Lopes, Costa, 

Fernandez-Llimós, Amante e Lopes (2012), aponta-se o predomínio de conteúdos norte-

americanos em três bases de dados, dentre elas a WoS.  

Quanto ao idioma, a grande maioria, isto é, 94,3%, está em inglês. O segundo idioma 

mais frequente foi o espanhol, com 102 artigos, ou 3,2%, seguido pelo português, com 45 

registros, ou 1,4%. Houve 10 registros em russo e 4 em búlgaro. Em francês, polonês e turco, 

houve 3 resultados em cada; em lituano e ucraniano, 2 em cada idioma. Em chinês, croata, 

holandês, alemão, samonês e sérvio, houve somente 1 registro em cada idioma. 

O software HistCite disponibiliza várias funcionalidades, dentre elas a estatística dos 

arquivos carregados na plataforma e, dessa forma, possibilitou-se saber a quantidade de citações 

que os 3.177 artigos disponibilizaram. Essas estatísticas são representadas por meio de duas 

formas: a “Contagem de Citações Globais” ou “Global Citation Score” (GCS) e a “Contagem 

de Citações Locais” ou “Local Citation Score” (LCS).  

O GCS apresenta o valor nominal recebido de todas as fontes de citações sobre um 

registro específico até o momento da pesquisa e extração do arquivo no Web of Science (WoS). 

Por sua vez, o LCS indica que apenas a amostra, ou melhor, o apurado de artigos retornados a 

partir da pesquisa no WoS, será considerada para o número de citações que um determinado 
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registro recebeu. Além disso, existe o LCSx, que nada mais é do que um LCS que exclui a 

autocitação por autores, ou seja, quando é excluído qualquer autor cujo registro se encontre 

entre os autores de determinada referência citada.  

Como resultado, a coleção de 3.177 obras recebeu 41.422 citações globais, 16 citações 

locais e nenhuma autocitação, mantendo o LCSx em zero ocorrências . 

É importante ressaltar a baixíssima quantidade de citações locais. Isso leva à suposição 

de que pouco conhecimento sobre empreendedorismo se busca pelas proximidades territoriais 

de onde o pesquisador está construindo seu estudo, além de demonstrar a necessidade de 

aquisição de conhecimento a partir de fontes inteiramente globais, como a GCS, para, então, 

criar algo cientificamente relevante.  

Dentre as 16 citações locais (LCS) apuradas, 13 foram de um mesmo autor, Westhead 

P. (2016), e as outras 3, as quais receberam apenas 1 citação cada, foram de Walter SG (2013), 

Sun HY (2017) e Sa C (2019). 

 Considerando a forma como o programa HistCite organiza as palavras, ele o faz da 

seguinte maneira: a página mostra as palavras presentes no título e as palavras-chave designadas 

pelo autor, com a exceção dos novos autores, os quais têm suas palavras-chave excluídas da 

amostra. Além disso, o HistCite evita a contabilização de palavras sem real importância, 

contabilizando apenas as palavras presentes nos títulos e segregando as expressões com hífen 

em palavras únicas, além da contribuição estatística dos parâmetros de citação: “Total Global 

Citation Score” (TGCS) e “Total Local Citation Score” (TLCS). 

 Para demonstrar esse fato, criou-se a Tabela 1, a qual, no contexto das 4.210 palavras 

encontradas nos títulos e palavras-chave, elenca as 20 mais recorrentes. Em ordem decrescente, 

foram elas: entrepreneurship, entrepreneurial, education, students, university, social, business, 

role, learning, intention, entrepreneurs, innovation, intentions, development, higher, case, self, 

impact, based e analysis. Ressalte-se que a tradução de cada uma delas consta devidamente na 

tabela apresentada. 

A palavra mais frequente, entrepreneurship, esteve no título/palavra-chave de 1.111 

dos 3.177 artigos (35%). Além disso, conforme o indicador TLCS, esse termo foi citado 14 

vezes nos artigos cujos títulos estavam contidos na amostra e 16.025 vezes na base WoS 

segundo o TGCS. 
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Tabela 1 As 20 palavras mais recorrentes nos títulos dos artigos 

  

Nota. TLCS = Total Local Citation Score; TGCS = Total Global Citation Score. 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Palavra Tradução 
Regist

ros 
% 

TL
CS 

TG
CS 

Contexto 

entreprene
urship 

empreended
orismo 

1111 
35
.0 

14 
160
25 

utilizada como disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, 
serviços, negócios; inciativa de implementar novos negócios ou mudanças em 

empresas já existentes, gerenciar operações que envolvem inovação e riscos. Inovar 
e criar novos negócios 

entreprene
urial 

empresarial 935 
29
.4 

14 
136
61 

relativo a empresa, que é um tipo de organização que oferece bens e serviços 
demandados pela sociedade. 

education educação 836 
26
.3 

14 
113
05 

educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma 
comunidade são transferidos de uma geração para a seguinte. 

students alunos 367 
11
.6 

16 
361

4 

pessoa que recebe lições de um mestre; discípulo, escolar. Indivíduo que recebe uma 
educação formal numa instituição educacional. Quem busca aperfeiçoar seus 

conhecimentos numa área ou matéria específica; aprendiz. 

university universidade 302 
9.
5 

1 
396

4 

instituição de ensino e pesquisa constituída por um conjunto de faculdades e escolas 
destinadas a promover a formação profissional e científica de pessoal de nível 
superior, e a realizar pesquisa teórica e prática nas principais áreas do saber 

humanístico, tecnológico e artístico e a divulgação de seus resultados à comunidade 
científica mais ampla. 

social social 280 
8.
8 

0 
367

1 

concernente a uma comunidade, a uma sociedade humana, ao relacionamento entre 
indivíduos e também  

relativo a ou próprio de empresa, sociedade, agremiação, sócio etc. 

business negócio 271 
8.
5 

1 
237

6 

empreendimento comercial, industrial, financeiro; comércio. Estabelecimento 
comercial; loja, empresa. Aquilo que se faz, se realiza; atividade, ocupação. 

Compromisso estabelecido entre pessoas, empresas etc.; negociação, transação: 
realizar bom negócio 

role função 267 
8.
4 

0 
378

4 
atividade natural ou obrigação a cumprir, papel a desempenhar. 

learning aprendizado 212 
6.
7 

0 
184

6 
experiência inicial do que se aprendeu; prática, experiência, aprendizagem 

intention intenção 201 
6.
3 

14 
367

4 
aquilo que se procura alcançar, conscientemente ou não; propósito, desejo, intento. 

entreprene
urs 

empreended
ores 

187 
5.
9 

0 
213

2 
aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza 

antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. 

innovation inovação 185 
5.
8 

0 
208

0 

inovar é criar algo novo, é introduzir novidades, renovar, recriar. A inovação é sempre 
tida como sinônimo de mudanças ou melhorias de algo já existente. Motor do 

crescimento econômico 

intentions intenções 178 
5.
6 

1 
379

7 
aquilo que se procura alcançar, conscientemente ou não; propósito, desejo, intento. 

developme
nt 

desenvolvim
ento 

177 
5.
6 

0 
173

9 
ação ou efeito de progredir; desenvolver(-se); progresso, adiantamento.  

higher elevados 168 
5.
3 

0 
175

0 
buscar resultados e metas mais altas 

case caso 158 
5.
0 

0 
119

4 

método de pesquisa ampla sobre um assunto específico, permitindo aprofundar o 
conhecimento sobre ele e, assim, oferecer subsídios para novas investigações sobre 

a mesma temática 

self auto 148 
4.
7 

1 
238

9 
aparece como se responsabilizar pelos próprios atos 

impact impacto 143 
4.
5 

1 
287

5 
repercussão ou efeito de uma ação 

based basear-se 136 
4.
3 

0 
169

9 
contexto de citar alguém, principalmente autores importantes para alguma obra. 

analysis análise 128 
4.
0 

1 
182

1 
estudo pormenorizado de cada parte de um todo, para conhecer melhor sua 

natureza, suas funções, relações, causas etc. 
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A Tabela 2 aponta os 10 periódicos, indexados pela base WoS, que mais possuem 

publicações sobre empreendedorismo. Juntos, eles publicaram um total de 800 artigos, ou seja, 

25,1% do total de artigos da coleção, os quais receberam 12.095 citações globais, conforme o 

GCS. 

Tabela 2 Os 10 periódicos com mais artigos publicados sobre o tema 

Periódicos JCR Qualis Registros % GCS 

Education and 
Training 

2.275 B3 150 4,70% 1078 

Small Business 
Economics 

8.164 B3 112 3,50% 2532 

International Journal 
of Entrepreneurial 

Behavior & Research 
4.412 A1 109 3,40% 1377 

Industry and Higher 
Education 

0.94 * 92 0,029 266 

International 
Entrepreneurship and 
Management Journal 

5.940 * 73 2,30% 2109 

Journal of 
Entrepreneurship in 

Emerging Economies 
0.74 * 61 0,019 285 

International Journal 
of Management 

Education 
2.707 B1 52 1,60% 424 

Journal of Small 
Business and 

Enterprise 
Development 

0.71 B2 51 0,016 369 

Journal of Small 
Business 

Management 
4.544 A1 50 1,60% 2272 

Journal of 
Technology Transfer 

5783 B1 50 0,016 1383 

   800 25,1% 12.095 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da WoS. 

(*) Periódico ainda não avaliado no Qualis CAPES Periódicos (Brasil) 

 

O periódico mais representativo da amostra foi o “Education and Training”, cujos 

artigos foram citados 1.078 vezes, e os 10 periódicos mais utilizados representam 25,1% do 

total da amostra. 

Na classificação brasileira pela CAPES, denominada Qualis Periódicos, o periódico 

“Education and Training” possui como fator de impacto o grau B3, e fator JCR de 2.275. 

Apesar disso, ele é apenas o 7º colocado entre a amostra obtida. O fator JCR, segundo Oliveira 

e Amaral (2017), provém do inglês “Journal Citation Reports” (JCR), que é um índice derivado 
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do cálculo baseado nesse mesmo número, porém em relação a 2 anos anteriores. Assim, é 

possível indicar a frequência em média com que esse artigo é citado. 

É importante ressaltar a falta de diversidade nos assuntos abordados entre os artigos, 

visto que entre eles existe uma narrativa muito semelhante e, mesmo após o período da 

pandemia, não se encontrou uma análise mais detalhada sobre as oportunidades observadas 

pelos empreendedores que usaram as mudanças causadas pela COVID-19 e pelas 

consequências do lockdown como fonte de negócio.  

Na Tabela 2, observa-se também que os dois periódicos mais bem avaliados no Brasil 

são sobre os assuntos relacionados ao empreendedorismo como gestão e formação profissional, 

bem como ao empreendedorismo social como motivador de ação.  

Entre a maioria dos artigos analisados, constata-se que foram listados como fatores de 

exclusão ou não à vontade de tornar-se empreendedor: opiniões familiares, amigos, motivações 

e comparativos entre alta e baixa renda. Frise-se que os periódicos relacionados ao 

comportamento e ao gerenciamento de pequenos negócios, de acordo com o Qualis da CAPES 

e à Tabela 2, possuem a maior nota de relevância, corroborando os resultados da pesquisa. 

 A Tabela 3 apresenta os 11 trabalhos mais citados pelos 3.177 artigos da coleção. 

Apesar disso, o software HistCite apresentou um erro na leitura do nome do jornal mais 

influente e, por isso, não foi capaz de traduzir e revelar os dados. Em decorrência desse fato, 

alterou-se o resultado, e o segundo lugar foi promovido como maior número de registros, qual 

seja, 511 ocorrências. O primeiro disponibilizava 844 recorrências.  

Ademais, a Tabela 3 mostra o autor principal e primeiro coautor, além do periódico 

onde cada trabalho foi publicado, bem como um breve resumo do seu objetivo. Analisando a 

Tabela 3, foi possível verificar que o trabalho mais citado foi encontrado em 511 registros.  
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Tabela 3 As referências mais citadas pelos artigos da amostra 

# Registros  Journal Título Autores Autor 2 resumo 

1 

511  ORGAN BEHAV HUM DEC 
The theory of planned 

behavior 
IcekAjzen * 

Pesquisas que tratam de 
vários aspectos da teoria do 
comportamento planejado 
são revisadas e algumas 

questões não resolvidas são 
discutidas. Em termos gerais, 

a teoria é bem apoiada por 
evidências empíricas.  

2 435 J BUS VENTURING 
Competing models of 

entrepreneurial intentions 
Norris F. 

KruegerJR 
Michael D. 

Reilly 

O processo de identificação 
de oportunidade é claramente 

um processo intencional e, 
portanto, intenções 

empreendedoras claramente 
merecem nossa atenção. 

Igualmente importante, eles 
oferecem um meio para 

explicar melhor e prever o 
empreendedorismo 

3 354  ACAD MANAGE VER 
The Promise of 

Entrepreneurship as a Field of 
Research 

Scott 
Shane 

S. 
Venkatarama 

Com este quadro explicamos 
um conjunto de fenômenos 
empíricos e prevemos um 
conjunto de resultados não 
explicados ou previstos por 

quadros conceptuais já 
existentes noutros campos. 

4 350 J BUS VENTURING 

Do Entrepreneurship 
Programmes Raise 

Entrepreneurial Intention of 
Science and Engineering 
Students? The Effect of 
Learning, Inspiration and 

Resources 

Vangelis 
Souitaris 

Stefania 
Zerbinati 

 Os achados contribuem para 
as teorias do comportamento 
planejado e da educação e 

têm implicações mais amplas 
para uma teoria das emoções 
empreendedoras e também 
para a prática do ensino do 

empreendedorismo. 

5 

337 ENTREP THEORY PRACT 

Development and Cross–
Cultural Application of a 
Specific Instrument to 

Measure Entrepreneurial 
Intentions 

Francisco 
Liñán 

Yi–Wen 
Chen 

Este artigo utiliza a teoria do 
comportamento planejado de 

Ajzen para construir um 
questionário de intenção 
empreendedora (IEQ) e 

analisa suas propriedades 
psicométricas.  

6 300 ENTREP THEORY PRACT 

The Emergence of 
Entrepreneurship Education: 
Development, Trends, and 

Challenges 

Donald F. 
Kuratko 

* 

 O número de faculdades e 
universidades que oferecem 

cursos relacionados ao 
empreendedorismo cresceu 

de um punhado na década de 
1970 para mais de 1.600 em 

2005. Em meio a essa 
enorme expansão permanece 

o desafio da legitimidade 
acadêmica completa para o 
empreendedorismo. . Este 

artigo enfoca as tendências e 
os desafios da educação 

para o empreendedorismo 
para o século XXI. 

7 

281 ENTREP THEORY PRACT 

The Relationship between 
Entrepreneurship Education 

and Entrepreneurial 
Intentions: A Meta–Analytic 

Review 

Tae Jun 
Bae 

Shanshan 
Qian 

A pesquisa sobre educação 
para o empreendedorismo – 
intenções empreendedoras 
produziu resultados mistos.  

No entanto, após controlar as 
intenções empreendedoras 

pré-educação, a relação 
entre a educação 

empreendedora e as 
intenções empreendedoras 

pós-educação não foi 
significativa.  
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8 254  J BUS VENTURING 

Examining the formation of 
human capital in 

entrepreneurship: A meta-
analysis of entrepreneurship 

education outcomes 

Bruce C. 
Martin 

Jeffrey J 

 Realizamos a primeira 
revisão quantitativa da 

literatura e, no contexto da 
teoria do capital humano, 

descobrimos que há de fato 
suporte para o valor da EET.  
Encontramos evidências de 
heterogeneidade em muitas 

de nossas correlações e 
recomendamos que estudos 
futuros examinem potenciais 
moderadores para delinear 

mais claramente os 
tamanhos dos efeitos da 

EET. São fornecidas 
recomendações para 

melhorar a qualidade do 
trabalho futuro no campo. 

9 

250 EUR ECON VER 

The impact of 
entrepreneurship education on 

entrepreneurship skills and 
motivation 

Hessel 
Oosterbeek 

Mirjam 
Praag  

Este artigo analisa o impacto 
de um programa líder de 

educação em 
empreendedorismo nas 

habilidades empreendedoras 
e na motivação de 

estudantes universitários 
usando uma abordagem de 
variáveis instrumentais em 

uma estrutura de diferenças 
em diferenças. Os resultados 
mostram que o programa não 
tem os efeitos pretendidos: o 
efeito sobre as habilidades 

empreendedoras 
autoavaliadas dos alunos é 

insignificante e o efeito sobre 
a intenção de se tornar um 

empreendedor é até 
negativo. 

10 237  ENTREP THEORY PRACT 

Enterprise Education: 
Influencing Students’ 

Perceptions of 
Entrepreneurship 

Nicole E. 
Peterman 

Jessica 
Kennedy 

Esta pesquisa examina o 
efeito da participação em um 

programa de educação 
empresarial sobre as 

percepções da conveniência 
e viabilidade de iniciar um 

negócio. Depois de concluir o 
programa empresarial, os 

participantes relataram 
percepções 

significativamente mais altas 
de conveniência e 

viabilidade. O grau de 
mudança nas percepções 

está relacionado à 
positividade da experiência 
anterior e à positividade da 
experiência no programa de 
educação empresarial. No 

geral, o estudo fornece 
evidências empíricas para 

apoiar a inclusão da 
exposição à educação para o 

empreendedorismo como 
uma variável de exposição 
adicional em modelos de 

intenções empreendedoras. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Esclareça-se que existem duas formas para analisar a influência de um artigo, são elas: 

a Contagem de Citações Globais (GCS) e a Contagem de Citações Locais (LCS). Foram 

retirados, dentre os 3.177 artigos, os 10 mais citados à maneira Local e Global. Apesar disso, 

para a Tabela 4, foram excluídos 5 artigos e, para a Tabela 5, 1 artigo, porque esses já haviam 

sido descritos na Tabela 3. Assim, evitou-se a repetição de dados. Ademais, a Tabela 4 

apresenta-se apenas com 4 ocorrências, apesar de 16 LCS, porque 13 citações eram de um 

mesmo periódico. 

 A Tabela 4 mostra os artigos que mais receberam citações globais e outras 

informações como título, autores 1 e 2, periódico e objetivo. Vale ressaltar quais foram os 5 

periódicos retirados da amostra, são eles: “small business economics”; “journal of small 

business management”; “international entrepreneurship and management journal”; “journal 

of technology transfer”; e “international journal of entrepreneurial behavior & research”. 

 

Tabela 4 Artigos mais citados na WoS (GCS) 

# GCS Periódicos Título Autor 1 Autor 2 Resumo 

3 2139 
JOURNAL OF 

BUSINESS 
VENTURING 

Examining the 
formation of 

human capital 
in 

entrepreneurs
hip: A meta-
analysis of 

entrepreneurs
hip education 

outcomes 

Martin 
BC 

McNally 
JJ 

A formação efetiva de capital humano por meio da 
educação e treinamento para o empreendedorismo 

(EET) é uma preocupação crescente para os 
governos, pois a EET está crescendo rapidamente 

em todo o mundo.  Encontramos evidências de 
heterogeneidade em muitas de nossas correlações 
e recomendamos que estudos futuros examinem 

potenciais moderadores para delinear mais 
claramente os tamanhos dos efeitos da EET. São 

fornecidas recomendações para melhorar a 
qualidade do trabalho futuro no campo.  

5 1630 
ENTREPRENEURSHIP 

THEORY AND 
PRACTICE 

The 
Relationship 

Between 
Entrepreneurs
hip Education 

and 
Entrepreneuri
al Intentions: 

A Meta-
Analytic 
Review 

Bae TJ  
Qian 
SS 

A pesquisa sobre as intenções empreendedoras 
da educação para o empreendedorismo produziu 
resultados mistos.  No entanto, após controlar as 

intenções empreendedoras pré-educação, a 
relação entre a educação empreendedora e as 

intenções empreendedoras pós-educação não foi 
significativa.  Nossos resultados têm implicações 

para acadêmicos de educação para o 
empreendedorismo, avaliadores de programas e 

formuladores de políticas. 

6 1499 
ACADEMY OF 
MANAGEMENT 

JOURNAL 

INSIDE THE 
HYBRID 

ORGANIZATI
ON: 

SELECTIVE 
COUPLING 

AS A 
RESPONSE 

TO 
COMPETING 
INSTITUTION
AL LOGICS 

Pache 
AC 

Santos 
F 

Este artigo explora como as organizações híbridas, 
que incorporam lógicas institucionais concorrentes, 

gerenciam internamente as lógicas que 
incorporam. Essa estratégia permitiu que eles 

projetassem legitimidade para as partes 
interessadas externas sem ter que se envolver em 

dispendiosas decepções ou negociações. No 
geral, nossas descobertas contribuem para uma 
melhor compreensão de como as organizações 
podem sobreviver e prosperar quando inseridas 

em ambientes institucionais pluralistas. 
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9 1281 
ENTREPRENEURSHIP 

AND REGIONAL 
DEVELOPMENT 

Personal 
views on the 

future of 
entrepreneurs
hip education 

Fayolle 
A 

* 

Este artigo sugere que pelo menos duas grandes 
evoluções podem reforçar o futuro da educação 
para o empreendedorismo. Em primeiro lugar, 

precisamos de fortes bases intelectuais e 
conceituais, extraídas das áreas de 

empreendedorismo e educação, para fortalecer 
nossos cursos de empreendedorismo. E, por fim, 
também precisamos refletir profundamente sobre 

nossas práticas, como pesquisadores e 
educadores, assumindo uma postura mais crítica 

em relação a uma posição “dada como certa” 
muitas vezes adotada. 

10 1230 
TECHNOLOGICAL 

FORECASTING AND 
SOCIAL CHANGE 

The impact of 
entrepreneurs
hip education 

on the 
entrepreneuri
al intention of 
students in 
science and 
engineering 

versus 
business 
studies 

university 
programs 

Maresch 
D 

Harms 
R 

Pesquisas acadêmicas mostraram que a 
Educação para o Empreendedorismo (EE) 

aumenta a Intenção Empreendedora (IE).  Os 
resultados dos autores sugerem que há uma 

diferença contextual. Seus principais resultados 
mostram que a EE geralmente é eficaz para 

estudantes de negócios e estudantes de ciências e 
engenharia. No entanto, o El dos estudantes de 

ciências e engenharia é, na verdade, afetado 
negativamente por normas subjetivas, enquanto 
esse efeito não é aparente entre a amostra de 

estudantes de administração. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Da mesma forma que a Tabela 4, a Tabela 5 demonstra os artigos mais citados, 

contudo, com o indicador Local LCS. Como dito acima, enfatiza-se a exclusão de um periódico 

explicitado anteriormente, qual seja, “Education and Training”. 

 

Tabela 5 Artigos mais citados pelos artigos da amostra (LCS) 

# Registros  Journal Título Autores Autor 2 Resumo 

1 13 

INTERNATIO
NAL SMALL 
BUSINESS 
JOURNAL-

RESEARCHIN
G 

ENTREPREN
EURSHIP 

Entrepreneur
ship 

education 
and 

entrepreneuri
al intention: 
Do female 
students 
benefit? 

Westhe
ad P 

Solesvik 
MZ 

Este artigo explora as ligações entre a participação 
na educação para o empreendedorismo (EE).  

Estudantes de negócios participantes de módulos de 
EE foram comparados com estudantes de 

engenharia excluídos de tais programas.Tanto os 
alunos de EE do sexo masculino quanto os de não 
EE que citam a habilidade de percepção de risco 

relataram maior intenção, enquanto os alunos de EE 
do sexo feminino que citaram a habilidade de 
percepção de risco relataram menor intenção. 

2 1 

ENTREPREN
EURSHIP 

THEORY AND 
PRACTICE 

University 
Departments 

and Self-
Employment 
Intentions of 

Business 
Students: A 
Cross-Level 

Analysis 

Walter 
SG 

Parboteeah 
KP 

Este estudo examina como as características dos 
departamentos universitários afetam as intenções de 
autoemprego dos alunos. Foi encontrado um efeito 

negativo da orientação de pesquisa do departamento. 
Nosso estudo sugere que o contexto organizacional 

desempenha um papel importante, mas específico de 
gênero, na formação de futuros empreendedores.  

3 1 
MANAGEMEN
T DECISION 

The impact of 
entrepreneuri
al education 

on 
entrepreneuri
al intention of 
engineering 
students in 
Hong Kong 

Sun HY Lo CT 

 Esta pesquisa propõe um modelo conceitual que une 
todas as variáveis antecedentes do TPB e os quatro 

componentes elaborados da educação 
empreendedora (Por que, O quê, Como e Quem). O 
modelo é testado por uma modelagem de equações 

estruturais com os dados empíricos de 200 
estudantes de engenharia de três universidades de 

Hong Kong.  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dentre os 7.032 registros de autores, buscou-se os 10 mais recorrentes dentro da 

amostra. A Tabela 6 foi desenvolvida para apresentá-los mostrando autoria, quantidade de 

artigos desenvolvidos, porcentagem sobre o total e, por fim, a instituição e o país relacionados 

à publicação. Em conjunto, os 10 autores produziram um somatório de 104 artigos dos 3.177 

da amostra, representando 3,2%. É importante ressaltar que a contagem utilizada pelo software 

é a completa, considerando tanto a autoria principal, como a coautoria. 

 

Tabela 6 Os 10 autores mais prolíferos da amostra 

# Autor Artigos % Instituição País 

1 Kraus S 14 0,004 Utrecht Univ Sch Econ USE Holanda 

2 Ratten V 13 0,004 La Trobe Univ Austrália 

3 Dana LP 11 0,003 GLA Univ, Inst Business Management Índia 

4 Jones P 11 0,003 Swansea Univ, Sch Management, Swansea País de Gales 

5 Fayolle A 10 0,003 
IESEG Sch Management LEM CNRS, Socle Grande 

Arche 1 
França 

6 Bell R 9 0,003 Univ Worcester, Worcester Business Sch Reino Unido 

7 Guerrero M 9 0,003 Univ Campinas UNICAMP Brasil 

8 Kurczewska A 9 0,003 Tampere Univ Appl Sci, Kuntokatu 3 Finlândia 

9 Lans T 9 0,003 Wageningen Univ, Educ & Competence Studies Grp Holanda 

10 Maritz A 9 0,003 Univ South Australia, Sch Management Austrália 

  Total 104 0,032     

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O autor Kraus S.  desponta como mais produtivo, com 14 artigos, seguido por Ratten 

V., com 13 artigos. Em terceiro lugar, se encontra a autora Dana Lp., cuja participação foi de 

11 artigos, seguida por Jones P., com 11 artigos.  Fayolle A., por sua vez, contribuiu com 10 

artigos e, após a ele, todos os demais autores contribuíram com 9 artigos para a coleção.  

De acordo com os dados retornados pela base do Web of Science, apesar da grande 

dominância e do primeiro lugar sobre a produção numérica de artigos pelos EUA, ressalta-se 

que eles não estiveram presentes em nenhum dos 10 registros de artigos mais influentes durante 

os 10 anos analisados por esse estudo. Em contrapartida, o Reino Unido, o qual ocupou o 

segundo lugar em quantidade de publicações, emplacou pelo menos uma ocorrência entra os 10 

primeiros.
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5. CONCLUSÃO 

Diante das informações retornadas da base de dados Web of Science (WoS), foi 

possível apurar a quantidade de 611 periódicos, os quais abrigaram 3.177 artigos, 7.032 

registros de autores, 120.751 referências e 1.975 instituições situadas em 119 países. Os dados 

obtidos envolveram uma década de conhecimento científico. Durante esses dez anos, houve 

uma proximidade de produção científica relevante entre os dois países que mais publicaram 

acerca do tema. Os Estados Unidos prevaleceram ao representar 17.7% da amostra, seguidos 

pelo Reino Unido, com 14,3% do total. Os oito países subsequentes a esses dois em produção 

científica nesse período foram responsáveis por 41,5 % dos artigos. 

Os 3.177 trabalhos analisados foram publicados em um apurado de 611 periódicos 

indexados na WoS, sendo 94,3% deles em inglês. O mais relevante dentre eles afigura-se o 

periódico “Education and training”, que abrigou 4,7% dos artigos. 

O objetivo deste trabalho era apresentar as características da produção científica do 

empreendedorismo sob o enfoque bibliométrico. Diante disso, entende-se que o objetivo foi 

cumprido, visto que, por meio deste artigo, pode-se apresentar dados relevantes sobre o estudo 

do empreendedorismo nacional e internacional, considerando primeiramente uma amostra de 

10.235, a qual transformou-se em 3.177 após ser filtrada e retornada pela base Web of Science 

(WoS).  

Das 4.210 palavras encontradas nos títulos, as 20 mais recorrentes, em ordem 

decrescente, foram: entrepreneurship, entrepreneurial, education, students, university, 

socialbusiness, role, learning, intention, entrepreneurs, innovation, intentions, development, 

higher, case, self, impact, based e analysis. Revelou-se um total de 120.751referências totais, 

gerando uma média de 38 por artigo, entre elas 41.422 citações globais e 16 citações locais. 

Não houve autocitações.  

Dentre os 7.032 autores da amostra geral, destacaram-se as autoras Sascha Kraus e 

Vanessa Ratten, holandesa e australiana, respectivamente. Apesar de serem as mais produtivas, 

não são as mais influentes. Por tal razão, não ocuparam posições entre os 10 primeiros artigos 

mais citados. 

Dos artigos brasileiros, destacou-se a autora Maribel Guerrero, a sétima mais 

produtiva. Considerando a amostra total, 9 artigos foram publicados por essa autora. Entre suas 
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publicações, o artigo mais influente foi “The development of an entrepreneurial university”, o 

qual recebeu 295 “Global Citations” (GCS). 

Maribel Guerrero e outros pesquisadores brasileiros participaram de outras 8 

publicações apuradas pelo HistCite. As contribuições deles para os resultados da pesquisa como 

um todo sugerem a crescente relevância da pesquisa brasileira no cenário científico mundial. 

No entanto, ainda existem importantes desafios a serem superados nesse tema. A 

terminologia utilizada é mais consistente quando se refere à produção científica em países de 

língua inglesa. Já no âmbito brasileiro, um desafio está na produção de conteúdo voltado para 

o cenário nacional, uma vez que, ao analisar a amostra, observa-se que grande parte dela 

encontra-se direcionada para língua inglesa. Corrobora essa conclusão o fato de que a própria 

pesquisadora brasileira mais relevante na base WoS produziu todos os 9 artigos mais influentes 

na língua inglesa e, não, em língua portuguesa. Fazendo um contraponto, o termo 

entrepreneurship foi bastante aceito, enquanto o entrepreneurship education não retornou 

dados tão relevantes quanto o primeiro  

Independentemente do país analisado, vários estudos sob essa abordagem afirmam 

consistentemente que, mesmo nos Estados Unidos, onde a produção científica desponta, grande 

parte da população tem um longo caminho a percorrer antes de ser educada em conceitos de 

empreendedorismo. 

Portanto, pode-se inferir dos resultados deste estudo bibliométrico que a pesquisa 

científica sobre o tema empreendedorismo ainda está em fase inicial de desenvolvimento, 

existindo muitas questões a serem superadas, principalmente o estabelecimento de métricas e 

formas de avaliação e ensino amplamente aceitas e disseminadas para difundir o 

empreendedorismo como conteúdo teórico. Os reais impactos que o empreendedorismo gera na 

vida de quem opta por seguir essa carreira devem ser os aspectos pessoais de transformação de 

si mesmo ou algo interior vislumbrado apenas pelo empreendedor. 

As várias nuances examinadas neste trabalho permitem afirmar a existência de muitas 

oportunidades de pesquisa disponíveis sobre o tema. 

Para finalizar, a utilização de apenas uma base de dados é uma limitação deste estudo 

bibliométrico, pois, embora seja abrangente, precisa ser complementada pelo conteúdo de 

outras bases de dados. Para pesquisas futuras, além do que já foi revisado, recomenda-se um 



 
 
 

32 
  

estudo mais aprofundado dos métodos e abordagens utilizadas pelas pesquisas existentes, além 

das teorias que as envolvem.
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