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RESUMO 

 

Os traços de personalidade são oriundos de processos cognitivos, emocionais e motivacionais. 

Estudos desta natureza geralmente baseiam-se em descrições de como as pessoas raciocinam, 

sentem e agem em diferentes situações de experiências e ações. Traços de personalidade tornam 

possível diferenciar empreendedores de gerentes e têm sido sugeridos como fontes de influência 

sobre a tendência a assumir riscos. Assim, analisar as características dos indivíduos 

considerados empreendedores e gerentes mostra-se relevante, pois estes são atores principais 

dos fenômenos estudados pela administração e permitem uma maior compreensão desta grande 

área. Esta pesquisa possui como objetivo geral identificar as relações dos traços de 

personalidade e propensão ao risco entre empreendedores e gerentes do estado de Rondônia. 

Para a obtenção de resultados foi proposto como objetivos específicos: identificar evidências 

empíricas de diferenças entre empreendedores e gerentes, a partir dos traços de personalidade 

e propensão ao risco; identificar a relação entre os traços de personalidade e a propensão ao 

risco; identificar quais estimativas do modelo estrutural são mais representativas de diferenças 

nos traços de personalidade. Foi adotada a escala do inventário dos cinco grandes fatores de 

personalidade, uma medida de auto-relato breve, composta por 44 itens e designada a avaliar 

dimensões da personalidade baseada no modelo dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade: 

Neuroticismo ou instabilidade emocional (neuroticism); Extroversão (extraversion); 

Amabilidade (agreeableness); Conscienciosidade (conscientiousness) e Abertura à experiência 

(openness to experience). A escala do questionário de Propensão ao Risco é composta por 10 

itens. A população desta pesquisa foi constituída pelos empreendedores proprietários de 

empresas e gerentes no estado de Rondônia. Foram coletados dados de uma amostra de 797 

respondentes, composta por 403 gerentes e 394 empreendedores nas cidades de Porto Velho, 

Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, por meio do instrumento IGPF-5 do modelo Big Five 

e da Propensão ao Risco (RPS), com o intuito analisar as diferenças entre os traços de 

personalidade de empreendedores e gerentes. Foi adotado o método de amostragem 

multiestágios estratificada em subgrupos. Para analisar os dados, foram utilizadas as técnicas 

estatísticas: Análise Fatorial Confirmatória, Cálculo do Alpha de Cronbach, Test-T para 

Amostras Independentes e Modelagem de Equações Estruturais com os mínimos quadrados 

parciais no Software SmartPLS 3. Como resultados, foram confirmadas as hipóteses sobre as 

diferenças nos traços de personalidade para Abertura para Novas Experiências, Amabilidade, 

Extroversão, Conscienciosidade e Propensão ao Risco. Os resultados para Neuroticismo não 

apontou diferença estatística significativa. Verificou-se que apenas Conscienciosidade e 

Extroversão são preditores da Propensão ao Risco. Em conclusão, empreendedores são mais 

abertos a novas experiências, extrovertidos, possuem maior foco em seus objetivos e maior 

propensão em assumir riscos do que gerentes. Gerentes, por sua vez, são mais amáveis do que 

empreendedores. Há evidências de adequação do modelo proposto onde os traços de 

personalidade são preditores da propensão ao risco.  

 

Palavras-Chave: Empreendedores. Gerentes. Personalidade. Big Five. Propensão ao Risco. 
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ABSTRACT 

 

Personality traits come from cognitive, emotional and motivational processes. Studies of this 

nature are usually based on descriptions of how people reason, feel, and act in different 

situations of experiences and actions. Personality traits make it possible to differentiate 

entrepreneurs from managers and have been suggested as sources of influence on the tendency 

to take risks. Thus, analyzing the characteristics of individuals considered entrepreneurs and 

managers is relevant because they are the main actors of the phenomena studied by management 

and allow a greater understanding of this large area. This research aims to identify the 

relationships of personality traits and risk propensity between entrepreneurs and managers of 

the state of Rondônia. To obtain results it was proposed as specific objectives: to identify 

empirical evidence of differences between entrepreneurs and managers, based on personality 

traits and risk propensity; identify the relationship between personality traits and risk 

propensity; identify which estimates of the structural model are most representative of 

differences in personality traits. The inventory scale of the big five personality factors was 

adopted, a brief self-report measure consisting of 44 items designed to assess personality 

dimensions based on the Big Five Personality Factors model: Neuroticism or emotional 

instability; Extraversion; Agreeableness; Conscientiousness and Openness to experience. The 

Risk Propensity questionnaire scale consists of 10 items. The population of this research was 

constituted by the founding entrepreneurs of companies and managers in the state of Rondônia. 

Data were collected from a sample of 797 respondents, consisting of 403 managers and 394 

entrepreneurs in the cities of Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal and Vilhena, using the 

Big Five model IGPF-5 and Risk Propensity (RPS), in order to analyze the differences between 

personality traits of entrepreneurs and managers. The stratified multistage sampling method 

was adopted in subgroups. Statistical techniques were used to analyze the data: Confirmatory 

Factor Analysis, Cronbach's Alpha Calculation, T-Test for Independent Samples and Modeling 

of Structural Equations with Partial Least Squares in the SmartPLS 3 Software. As a result, 

hypotheses about the differences in personality traits for Openness to New Experiences, 

Kindness, Extroversion, Conscientiousness, and Risk Propensity were confirmed. Results for 

Neuroticism did not point statistically significant difference. Only Conscientiousness and 

Extroversion were found to be predictors of Risk Propensity. In conclusion, entrepreneurs are 

more open to new experiences, extroverted, more focused on their goals and more likely to take 

risks than managers. Managers, in turn, are kinder than entrepreneurs. There is evidence of 

adequacy of the proposed model where personality traits are predictors of risk propensity. 

 

Keywords: Entrepreneurs. Managers. Personality. Big Five. Risk Propensity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A iniciativa empreendedora depende de um complexo padrão interativo que intervém 

no processo de descobertas científicas, nas atividades inovadoras e suas aplicações, e resulta 

em transformações econômicas e sociais. Por isso, o papel do indivíduo empreendedor sempre 

foi importante na sociedade (BRANDSTÄTTER, 2010; ANTONCIC, 2013).  Contudo, esse 

papel se intensificou nas últimas décadas, em decorrência dos avanços tecnológicos e das novas 

exigências da sociedade do conhecimento, cuja competitividade exige cada vez mais ação 

empreendedora, inovação e estruturação de sistemas de inovação. Os empreendedores são 

pessoas que criam negócios para a criação de novas riquezas; e o empreendedorismo faz parte 

da força motriz da economia de um país (ANTONCIC, 2013).  As empresas empreendedoras e 

os fundadores por trás desses empreendimentos estão em alta em todos os lugares. Os países 

estrangeiros estão bastante ativos, com nações que vão experimentando novas maneiras de 

promover a formação de novas empresas.  

O empreendedorismo está relacionado com o desenvolvimento de um país, pois é fonte 

de geração de riquezas e pode melhorar as condições de vida da população. Assim, pode-se 

afirmar que o empreendedorismo é importante  para a prosperidade socioeconômica em um 

contexto global (BRANDSTÄTTER, 2010).  Dada a importância do fenômeno do 

empreendedorismo, foram analisados os processos pelo quais novas organizações são criadas.  

O fascínio por empreendedores não é novidade. A literatura explora o que impulsiona 

os empreendedores e se suas características são importantes para os resultados de seus 

empreendimentos. Esta literatura agora abrange muitos campos e introduziu múltiplos 

conceitos e métodos relacionados à análise de características empreendedoras. Muito se discute 

sobre a prevalência de vários traços de personalidade entre a população empreendedora e seu 

impacto no desempenho do empreendimento (KERR et al., 2017). 

Existe uma estrutura "interna" para a personalidade humana chamado traço. A 

psicologia aponta que um traço de personalidade é uma característica relativamente estável e 

duradoura que influenciará fortemente o comportamento (CHELL, 2008). São identificados 

traços específicos que medem atributos particulares da pessoa (CHELL, 2008). Nesse nível, 

tentativas foram feitas para identificar traços que tipificam o empreendedor. Se a característica 

correta for identificada, é possível prever o comportamento. A psicologia do traço não pode 

prever o comportamento em instâncias particulares, mas pode prever a probabilidade de um 

comportamento, dada a característica. (CHELL, 2008).  
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Nos estudos sobre características psicológicas dos empreendedores, sobre culturas 

empresariais e estudos econômicos e demográficos do ambiente empresarial se concentram 

sobre o que o empreendedor faz. Empreendedores são identificados por um conjunto de traços 

de personalidades que os ligam à criação de organizações (GARTNER, 1988). Gerentes e 

pequenos empresários também são identificados por seus comportamentos e características 

(GARTNER, 1988).  

A literatura sobre empreendedorismo cobriu, com um vasto número de estudos, a busca 

para identificar características de personalidade relevantes de empreendedores que influenciam 

o desempenho das empresas (BRANDSTÄTTER, 2010). Vários artigos dessa corrente 

contavam com modelos tradicionais para determinar quais características clássicas de 

personalidade são relevantes (BRANDSTÄTTER, 1997; CIAVARELLA et al. 2004; 

LEUTNER et al. 2014).  

 

1.1 Problema de Pesquisa  

 

Não há consenso na literatura sobre a existência de diferenças nos traços de 

personalidade e propensão ao risco entre empreendedores e gerentes ou sobre qual traço de 

personalidade é mais determinante para esses grupos (FRANK et al. 2007; KERR et al. 2017). 

Diversos pesquisadores buscaram avaliar qual traço de personalidade favorece determinados 

contextos empreendedores com diferentes abordagens; examinaram como a necessidade de 

realização, o lócus interno de controle, a propensão ao risco, a iniciativa pessoal, a segurança e 

as características de autorrealização são significativas em empreendedores e gestores 

(KORUNKA et al. 2003). Alguns autores defendem que não existem atributos comportamentais 

que permitam separar empreendedores de gerentes (BYGRAVE, 2010a, 2010b); outros 

utilizaram diferentes escalas para mensurar traços de personalidade que resultaram em 

diferenças significativas entre estes dois grupos (FILION, 2000; MACALACH-PINES, 2002; 

ZHAO, 2006; BRANDSTÄTTER, 2010; ANTONCIC, 2013; LEUTNER, 2014). Verifica-se 

também que ao estudar o empreendedorismo, maior atenção deve ser dada ao nível de 

atividades relacionadas ao empreendedor, pois alguns grupos de não-empreendedores podem 

apresentar exceções e demonstrar características empreendedoras, como por exemplo as 

pessoas que são gerentes, mas que ainda não tiveram condições de ser tornarem 

empreendedoras (ANTONCIC, 2013). No contexto brasileiro, há aumento no número de 

trabalhos sobre traços de personalidade, em maior número nas regiões Sul e Sudeste. Estudos 
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com o uso de diferentes escalas, incluindo o modelo Big Five, demonstraram indicativos de 

validade (SILVA, 2011; FIGUEIREDO, 2017). Portanto, pesquisas empíricas sobre as 

diferenças nos traços de personalidade e propensão ao risco entre empreendedores e gerentes 

em contexto distintos daqueles adotados em pesquisas anteriores podem contribuir para ampliar 

o conhecimento sobre este campo do empreendedorismo apontar novas perspectivas de estudos. 

Neste contexto, esta pesquisa buscou responder ao seguinte questionamento: Quais são as 

diferenças nos traços de personalidade entre Empreendedores e Gerentes no estado de 

Rondônia, Brasil?   

O estado de Rondônia é um estado brasileiro, no oeste amazônico, possuí 237.765,233 

km² em extensão territorial (IBGE, 2018). A população estimada é de 1.757.589 pessoas. O 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,690 considerado médio. O rendimento 

mensal domiciliar per capita é de R$ 1,113 (IBGE, 2017). A indústria 

alimentícia, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral são as principais atividades 

econômicas do estado; em 2016 o PIB chegou a R$ 39.451 bilhões (IBGE, 2016).  O local 

estudado nesta pesquisa difere do restante do país. Rondônia é considerado um estado 

relativamente novo. Desde a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e passando por 

diferentes ciclos econômicos, como o ciclo do ouro, dos minérios, da borracha, da agropecuária 

e, mais recentemente, ciclo energético ou das hidrelétricas, um grande número de imigrantes 

foram atraídos e trouxeram diferentes culturas e formas de comportamento (COTINGUIBA, 

2015). Estas características afetam os traços de personalidade (CHELL, 2008) e, somadas a 

falta de pesquisas sobre traços de personalidade neste contexto (SILVA, 2011), indicam a 

importância de testar a universalidade transcultural dos instrumentos utilizados nesta pesquisa.  

 

1.2 Objetivos 

 

Para Creswell (2010), a declaração de objetivo estabelece a intenção de todo o estudo 

ou pesquisa, apresenta as principais ideias de uma proposta e comunica a intenção geral do 

estudo. Para encontrar a resposta à questão de pesquisa, os objetivos foram divididos em geral 

e específicos. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa possui como objetivo geral identificar as relações dos traços de 

personalidade e propensão ao risco entre empreendedores e gerentes do estado de Rondônia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para a obtenção de resultado principal é proposto como objetivos específicos:  

a) Identificar evidências das diferenças entre empreendedores e gerentes, a partir dos 

traços de personalidade e propensão ao risco.  

b) Identificar a relação entre os traços de personalidade e a propensão ao risco.  

c) Identificar quais estimativas do modelo estrutural são mais representativas de 

diferenças nos traços de personalidade.  

 

1.3 Justificativa 

 

A escala de mensuração dos traços de personalidade utilizada nesta pesquisa foi 

validada há mais de uma década (ANDRADE, 2008), havendo a necessidade de uma nova 

validação pois os significados dos construtos e itens da escala podem alterar, devido a variação 

do tempo e de acordo com o ambiente pesquisado (COSTA, 2011). Além disso, existe uma 

escassez de trabalhos sobre o que define e difere os indivíduos considerados empreendedores e 

gerentes no local estudado (SILVA, 2011; FIGUEIREDO, 2017). Assim, esta pesquisa tem 

contribuição teórica ao identificar as relações dos traços de personalidade e propensão ao risco 

entre empreendedores e gerentes, solucionando lacunas apontadas por estudos anteriores, 

conforme descritas na literatura especializada (FRANK et al., 2007; KORUNKA et al., 2003). 

Esta pesquisa contribuiu ainda ao testar empiricamente a teoria de que traços de personalidade 

são preditores da Propensão ao Risco (MEERTENS, 2008). Analisar a características dos 

indivíduos considerados empreendedores e gerentes tem importância para o meio acadêmico, 

pois estes são atores principais dos fenômenos estudados pela administração e permitem uma 

melhor compreensão desta grande área.  

No tocante a área de mensuração e desenvolvimento de escalas, existem poucas análises 

sobre confiabilidade e validade de escalas para mensurar traços de personalidade. Existe uma 

grande dificuldade quando se trata de adquirir livros e fontes no idioma brasileiro sobre 
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mensuração e desenvolvimento de escalas, por haver uma carência em profundidade na 

abordagem do tema. O levantamento e análise de dados têm sido preocupações permanentes no 

universo de produção do conhecimento em ciências sociais no Brasil desde a década de 1990. 

Destaca-se a importância da geração de conhecimento na área de mensuração e 

desenvolvimento de escalas para o âmbito brasileiro (COSTA, 2011).  

Bygrave (1992) incita o uso de diferentes técnicas quantitativas auxiliadas por 

computadores na busca por modelos “ideais” para o empreendedorismo. No caso desta 

pesquisa, o uso de escalas de mensuração. O referido autor enfatiza que nem todos os processos 

podem ser descritos com modelos matemáticos, porém eles estão presentes no paradigma do 

empreendedorismo e indica a busca por técnicas mais apropriadas para desenvolver novos 

modelos. Desde meados da década de 1980, o modelo Big Five é considerado um indicador 

robusto de personalidade de um indivíduo (CIAVARELLA, 2004). 

Como contribuição prática, esta pesquisa pode definir o uso das escalas IGFP-5 e RPS 

como instrumentos válidos para medir traços de personalidade e propensão ao risco de 

empreendedores e gerentes. Consequentemente, tornando possível utilizá-las em testes 

vocacionais e também como critérios de contratação, de acordo com as características 

necessárias para o cargo nas organizações. O estudo de Chadwick (2018) apoia fortemente a 

importância da Escola Empreendedora Cognitiva, destacando como resultados ao longo prazo, 

podem ser previstos, a partir de como os empreendedores atuam cognitivamente, impactando 

no sucesso das empresas. 

 

1.4 Organização do Trabalho 

 

Este trabalho é sistematizado em tópicos e subtópicos e, após esta introdução, seguem a 

revisão da literatura que identifica os parâmetros conceituais que caracterizam empreendedores 

e gerentes; a metodologia que caracteriza e descreve as concepções que fundamentam a 

pesquisa, os métodos, as técnicas e os procedimentos metodológicos que serão utilizados; a 

conclusão em resposta à pergunta de pesquisa, e as referências.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

É proposto nesta pesquisa investigar as relações dos traços de personalidade do Modelo 

Big Five e da Propensão ao Risco, entre empreendedores e gerentes   do estado de Rondônia. 

Para tal, encontra-se nesta seção, a identificação dos parâmetros conceituais que caracterizam 

os grupos que serão o foco desta pesquisa. 

 

2.1 Empreendedores e Gerentes 

 

Para Daft (2010), o empreendedorismo é o processo de iniciar um negócio de risco, 

organizando os recursos necessários e assumindo os riscos e as recompensas associados. O 

conceito de empreendedorismo pode ser entendido como o ato de empreender/criar algo 

rentável a partir de uma necessidade ainda não suprida e que possa gerar empregos e renda 

dentro da área de atuação da empresa. Os empreendedores estão intimamente ligados à forma 

como interpretam o que está ocorrendo em um determinado setor do ambiente. Apresentam, 

por exemplo, características comuns como a presença de tenacidade, imaginação e objetividade; 

capacidade de tolerar ambiguidade e incerteza; propensão a fazer bom uso de recursos e a se 

exporem a riscos moderados (FILION, 2000).  

O conhecimento de um mercado específico, desenvolvimento de um novo produto ou 

de um novo processo fabril irá levar os empreendedores a terem uma visão de alguma coisa 

diferente e a comercializá-la. Ademais, os empreendedores não apenas definem situações, mas 

também imaginam visões sobre o que desejam alcançar: a aprendizagem do autoconhecimento 

e do know-how que permita ao futuro empreendedor a aquisição de uma estrutura de trabalho 

mental empreendedora (FILION, 2000).  

Outro autor fundamental no estudo do empreendedorismo é destacado por Schumpeter 

(1961): que o empreendedor é inovador, aquele que é ambicioso, assume riscos, sem se deixar 

mobilizar apenas pela motivação monetária. Alguns exemplos possíveis de inovação são a 

criação de um novo produto; de um novo método de produção ou comercialização; de novos 

mercados; de uma nova fonte de matérias-primas ou a criação de um novo monopólio 

(SCHUMPETER, 1961).  

Por outro lado, gerentes normalmente trabalham dentro de estruturas previamente 

definidas por outra pessoa. A vida profissional dos gerentes depende da tomada de melhores 

decisões no contexto e ambiente de trabalho. Portanto, devem se adaptar às mudanças, aspecto 
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que os distância dos empreendedores, pois possuem a desenvoltura para iniciar essas mudanças, 

definindo a forma como será estruturado o trabalho e estabelecendo uma visão que identifique 

os recursos para torná-los realidade (FILION, 2000). O quadro 1 ilustra em ordem cronológica, 

as diversas características atribuídas aos empreendedores, de acordo com cada autor. 

 

Quadro 1 — Diversas características sobre empreendedores. 
Data Autor Características 

1848 Mill Tolerância ao risco. 

1917 Weber Origem da autoridade formal. 

1934 Schumpeter Inovação, iniciativa. 

1954 Sutton Busca de responsabilidade. 

1959 Hartman Busca de autoridade formal. 

1961 McClelland Corredor de risco e necessidade de realização. 

1963 Davids Ambição, desejo de independência, responsabilidade e auto-confiança. 

1964 Pickle Relacionamento humano, habilidade de comunicação, conhecimento 

técnico. 

1971 Palmer Avaliador de riscos. 

1971 Hornaday e Aboud Realização, autonomia, agressão, poder, reconhecimento, inovação e 

independência. 

1973 Winter Necessidade de poder. 

1974 Borland Controle interno. 

1974 Liles Necessidade de realização. 

1977 Gasse Orientado por valores pessoais. 

1978 Timmons Autoconfiança, orientado por metas, corredor de riscos moderados, 

controle, criatividade e inovação. 

1980 Sexton Energético, ambicioso e revés positivo. 

1981 Welsh e White Necessidade de controle, visador de responsabilidade, autoconfiança e 

corredor de riscos moderados. 

1982 Dunkelberg e Cooper Orientado ao crescimento, profissionalização e independência. 

2000 Filion Presença de tenacidade, imaginação e objetividade. 

2002 Macalach-Pines Desafiadores, maior propensão ao risco e maior iniciativa. 

2006 Zhao e Seibert Meticulosos, extrovertidos, individualistas e focados no empreendimento. 

2010 Bygrave Independência e lócus de controle interno. 

2010 Brandstätter Inovadores, proativos, tolerantes ao estresse, autônomos e lócus de 

controle interno. 

2013 Antoncic Criativos, imaginativos, filosóficos, intelectuais, complexos. 

 Fonte: Adaptadado de Longen (1997). 

 

 

Ao contrário do que foi discutido, Bygrave (2010a) afirma que as pesquisas apontam 

que não há um conjunto de atributos comportamentais que permitam separar empreendedores 

de não-empreendedores. Uma pessoa que sobe ao topo de qualquer ocupação, seja um 

empreendedor ou um gerente, é um empreendedor. Para o referido autor, qualquer candidato a 

empreendedor tem essa necessidade de alcançar novos patamares, assim, alguém com ambições 

para ser bem-sucedido. Os empreendedores têm um lócus de controle interno maior do que os 

não empreendedores, o que significa que eles têm um maior desejo de estar no controle de seu 
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próprio destino. É relatado que a independência é a principal razão para os empreendedores 

iniciarem seus negócios e as razões que os novos empreendedores deram para começar um novo 

negócio foram semelhantes às razões dadas por não-empreendedores para a escolha de 

empregos (BYGRAVE, 2010b). O autor descreveu as características mais importantes dos 

empreendedores de sucesso, que podem ser observadas no quadro 2. 

 

Quadro 2 — Características de Empreendedores de Sucesso. 

Fonte: Adaptado de Bygrave (2010b). 

 

Para Bygrave (2010b), tão importante quanto as características pessoais, são as 

influências externas que um aspirante a empreendedor pode sofrer, afirmando que algumas 

partes do mundo são mais empreendedoras do que outras. O Vale do Silício é um ambiente 

externo propício ao nascimento do empreendedorismo, pois existem facilitadores do processo, 

como a presença de capitalistas de risco que entendem como selecionar e cuidar de 

empreendedores de alta tecnologia, banqueiros que se especializam financiar novos negócios, 

advogados que entendem a importância da propriedade intelectual e como protegê-lo, 

fornecedores dispostos a vender mercadorias, entre outros. 

 

Características Descrição 

Sonhadores Os empreendedores têm uma visão de como o futuro poderia ser para eles e seus 

negócios. E, mais importante, eles têm a capacidade de implementar seus sonhos. 

Decisivos Eles não procrastinam. Eles tomam decisões rapidamente. Sua rapidez é um fator 

chave em seu sucesso. 

Executores Uma vez que eles decidam sobre um curso de ação, eles o implementam tão 

rapidamente quanto possível. 

Determinados Eles implementam seus empreendimentos com total comprometimento. Eles 

raramente desistem, mesmo quando confrontados com obstáculos que parecem 

intransponíveis. 

Dedicados Eles são totalmente dedicados aos seus negócios, às vezes com um custo 

considerável para seus relacionamentos com amigos e familiares. Eles trabalham 

incansavelmente. Doze horas por dia e sete dias por semana de trabalho não são 

incomuns quando um empreendedor está se esforçando para fazer um negócio 

decolar. 

Devotos Os empreendedores amam o que fazem. É esse amor que os sustenta quando as 

coisas ficam difíceis. E é o amor pelo seu produto ou serviço que faz eles tão 

eficazes em vendê-lo. 

Detalhistas O empreendedor deve estar no topo dos detalhes críticos. Fator este, importante no 

início e crescimento dos negócios. 

Destino Eles querem estar no comando de seu próprio destino, em vez de depender de 

um empregador. 

Dinheiro Ficar rico não é o principal motivador dos empreendedores. O dinheiro é mais uma 

medida de sucesso. Os empreendedores assumem que, se forem bem-sucedidos, 

serão recompensados. 

Distribuição Empreendedores distribuem a propriedade de seus negócios com funcionários-

chave que são críticos para o sucesso do negócio. 
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2.2 Traços de Personalidade de Empreendedores e Gerentes 

 

Para Bygrave (1992), a ciência deve começar com boas definições, ficando claro que os 

teóricos não podem iniciar uma pesquisa sem antes possuírem definições claras, sendo 

impossível operacionalizar um conceito que não pode ser definido. 

De forma geral, a personalidade humana é conceituada como um padrão próprio de 

funcionamento de cada indivíduo, ao qual, engloba pensamentos, sentimentos, atitudes, 

comportamentos, mecanismos de enfrentamento, entre outros atributos (CLONINGER, 1999; 

HALL; COLS, 2000; CARVALHO et al., 2011). A personalidade também é compreendida 

como uma hierarquia de traços, caracterizados por tendências duradouras que constituem 

comportamentos em diferentes situações (EYSENCK, 1987). Os traços de personalidade são 

considerados parte da constituição psicológica dos indivíduos que os levam a se comportar de 

maneiras específicas (CHELL, 2008). Os traços foram identificados e mensurados pelos 

psicólogos com o objetivo de verificar as diferenças individuais. A suposição de relação causal 

permitiu aos psicólogos prever a probabilidade de certos comportamentos humanos 

acontecerem (CHELL, 2008).  

Carpenter (2016) apresentou uma revisão de medidas de avaliação cognitiva baseadas 

na teoria, bem como as forças e limitações psicométricas dos instrumentos adotados. Avaliação 

cognitiva é o processo pelo qual os eventos potencialmente estressantes são avaliados quanto 

ao significado e significado para o bem-estar individual (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). 

Existem duas formas principais de avaliação: a) avaliação primária e b) avaliação secundária. 

Na avaliação primária, um indivíduo avalia uma situação potencialmente estressante em relação 

ao bem-estar. O indivíduo decide se o evento é irrelevante (sem importância para o bem-estar), 

benigno positivo (não excede ou excede recursos pessoais e sinaliza apenas consequências 

positivas) ou estressante. Avaliações estressantes incluem dano / perda, ameaça e desafio. As 

avaliações secundárias são avaliadas determinando-se a extensão que uma situação pode ser 

mudada, tem que ser aceita, requer mais informação, ou exige que se retenha (FOLKMAN; 

LAZARUS, 1980; PEACOCK; WONG, 1990). 

Existem diversas ferramentas que medem variáveis de avaliação cognitiva. No entanto, 

a maioria dos pesquisadores operacionalizou a avaliação cognitiva apenas como avaliação 

primária, ou como apenas uma dimensão de avaliação primária (dano / perda, ameaça, desafio) 

ou como uma escala de item único medindo algum grau de estresse, resultando em medidas que 

falha em capturar a natureza multidimensional da avaliação primária (CARPENTER, 2016). 
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Poucos pesquisadores mediram avaliações secundárias e avaliações primárias e secundárias ao 

mesmo tempo (KESSLER, 1998).  

Carpenter (2016) apontou cinco instrumentos que medem a avaliação cognitiva 

conforme descrito teoricamente: o Questionário de Significado das Doenças (BROWNE et al., 

1988), a Medida de Avaliação do Estresse (PEACOCK; WONG, 1990), a Escala de Avaliação 

da Doença (OBERST, 1991), Escala de Avaliação Cognitiva da Saúde (KESSLER, 1998) e 

Escala de Avaliação Primária / Avaliação Secundária (GAAB et al., 2005). 

Pesquisas sobre os traços de personalidade dos empreendedores e gerentes remontam à 

teoria da motivação de McClelland (1961). A noção de que os empreendedores têm uma alta 

necessidade de realização foi pesquisada por vários estudiosos (BEGLEY; BOYD, 1987; 

SEXTON; BOWMAN-UPTON, 1990; SHAYER; SCOTT, 1992). Além da necessidade de 

realização, há quatro outras características que passaram a ser consideradas como marcas da 

personalidade empreendedora (CIAVARELLA et al., 2004). Eles são, lócus de controle, 

propensão ao risco, e tolerância à ambiguidade e ao comportamento do tipo A (BEGLEY; 

BOYD, 1987; BROCKHAUS; HORWITZ, 1986). No entanto, os resultados foram em grande 

parte inconclusivos (BROCKHAUS, 1982).  

De acordo com Macalach-Pines (2002), as pesquisas psicanalíticas sobre os gerentes 

tendem a não mencionar os empreendedores, enquanto as pesquisas sobre os empreendedores 

tendem a não mencionar os gerentes. Entretanto, seu conjunto de características sugere número 

significativo de pontos de comparação. Entre eles está a relação com o pai, figura descrita como 

ausente tanto para empreendedores como para gerentes. No campo da especificidade, 

entretanto, os pais de empreendedores são rejeitadores, imprevisíveis e distantes. Por outro lado, 

os pais dos gerentes são descritos como gerentes de sucesso, que estão ausentes devido as suas 

carreiras altamente exigentes. Esta diferença pode ser fundamental para o desenvolvimento 

psicológico no futuro dos filhos, destacando a importância da educação parental no 

desenvolvimento psicológico, tanto para empreendedores, quanto para gerentes 

(MACALACH-PINES, 2002).  

Zuckerman foi pioneiro no conceito de que a Propensão ao Risco poderia estar ligada a 

fatores que são trans-situacionais, como os traços de personalidade (ZUCKERMAN et al., 

1964) e desde então diversas pesquisas confirmaram sua importância como um preditor 

altamente consistente de vários tipos de risco, incluindo jogo compulsivo e participação em 

atividades de alto risco (ZUCKERMAN, 1974; ZUCKERMAN; KUHLMAN, 2000). 
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O conceito de propensão ao risco tem sido objeto de investigação teórica e empírica, 

mas com pouco consenso sobre sua conceituação e mensuração (NICHOLSON, 2002).  Com 

uma amostra de 1.669 gestores e profissionais, o referido autor demonstrou a consistência 

interna e os correlatos de uma nova escala que mede a propensão geral ao risco e a tomada de 

risco em seis domínios de decisão diferentes. Através de o instrumento Revised Neuroticism-

Extraversion-Openness Personality Inventory (NEO PI-R) do modelo Big Five, validou a 

escala de propensão ao risco, com atributos específicos do domínio e gerais. Os resultados 

demostraram que a Propensão ao Risco está fortemente relacionada com a personalidade, e a 

“busca por sensação” como um componente importante na maioria dos domínios de decisão. 

Uma forte correlação do Big Five é indicada para Propensão ao Risco, compreendendo 

Extroversão e Abertura para Novas Experiências com coeficientes mais altos e Neuroticismo, 

Amabilidade e Conscienciosidade baixos. A propensão ao risco prevê comportamentos de 

carreira e outros como previsto, dando suporte à validação da escala.  

Traços de personalidade têm sido sugeridos como fontes de influência sobre a tendência 

a correr riscos (MEERTENS et al., 2008), incluindo a motivação por conquistas (ATKINSON, 

1957) e a busca por sensações (ZUCKERMAN, 1979). Embora as escalas baseadas em 

construtos de personalidade meçam os traços de personalidade que podem afetar o 

comportamento de risco, poucas escalas foram construídas para medir especificamente uma 

propensão geral a assumir riscos.  

Lazear (2005) utilizou uma amostra de mais de 5.000 graduados em Stanford com uma 

medida substituta para a tolerância ao risco, sendo ela a variação dos salários no primeiro 

emprego escolhido, que está positivamente correlacionado com a probabilidade de empreender 

mais tarde.  Hall e Woodward (2010) pesquisaram empreendedores que são financiados por 

capital de risco (Venture Capital). Os ganhos com risco dos empresários envolvidos nestes 

negócios foram comparados com os níveis de ativos e opções de emprego garantido. Indivíduos 

com menor aversão ao risco valorizariam mais a oportunidade empreendedora do que o 

emprego assalariado.  

Os primeiros resultados da utilização da escala de Propensão ao Risco (RPS) mostram 

que é um questionário curto e fácil de usar, que parece medir adequadamente a tendência a 

assumir riscos, porém as amostras utilizadas até então consistiam apenas de estudantes, 

limitando as conclusões (MEERTENS et al., 2008). Pesquisas com grupos de participantes que 

são conhecidos por diferirem em seu comportamento de risco devem ser conduzidas, para que 

possa ser encontrado suporte adicional da capacidade do RPS de distinguir evitadores de risco 
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de tomadores de risco. Um dos objetivos do estudo também foi investigar a relação entre a 

propensão ao risco com traços de personalidade. O RPS correlacionou estatisticamente de 

forma significativa e negativa com as escalas NC (CACIOPPO, 1982; CACIOPPO et al., 1984) 

e NFS (NEUBERG, 1993).  

Diversos estudos comparam a propensão ao risco dos empreendedores com os gerentes; 

em termos gerais, as pesquisas apontam que empreendedores possuem maior propensão ao risco 

do que gerentes. No entanto, Atkinson (1957) argumenta que atributos, como a alta necessidade 

de realização que tanto empreendedores quanto gerentes possuem, igualam ou obscurecem as 

previsões mais simples sobre a propensão ao risco, não havendo consenso sobre as diferenças 

nesses grupos. Embora ocupe o centro da maioria das definições de empreendedorismo, o 

conceito de assumir riscos e suas ligações com outros construtos (principalmente os traços de 

personalidade) têm sido difíceis de capturar (PALICH, 1995). Como resultado, tem sido difícil 

explicar por que os empreendedores correm para aproveitar as oportunidades que outros não 

conseguem ver ou agir.  

 

2.3 Estudos Anteriores sobre Personalidade de Empreendedores e Gerentes 

 

Para Chadwick (2018) os estudiosos frequentemente argumentem que os 

empreendedores iniciantes terão mais sucesso se forem resilientes. A partir desta suposição, 

realizou um estudo com este construto psicológico, baseando-se em estudos anteriores de 

Fredrickson (1998) para desenvolver e testar a teoria de que os processos através dos quais a 

resiliência psicológica influencia a sobrevivência dos negócios dos empreendedores iniciantes.  

O estudo foi realizado por um período de 2 anos, e destacou formas cognitivas e 

comportamentais em que a resiliência psicológica ajuda empreendedores nascentes tornam-se 

menos vulneráveis às suas circunstâncias estressantes. Contrariando os apontamentos anteriores 

da resiliência como um fator secundário do empreendedorismo, estabeleceu a importância 

crítica desse construto psicológico para a criação e a sobrevivência de novos empreendimentos. 

Empreendedores iniciantes com alta resiliência psicológica são mais capazes de melhor avaliar 

os problemas durante o início do negócio, superando as dificuldades (CHADWICK, 2018). 

Kaish (1991) analisou as características de empreendedores e gerentes no tocante as 

oportunidades de negócio. A partir de escalas que medem o estado de alerta às oportunidades 

no ambiente, as fontes de informações, e a fonte de sugestões dos entrevistados, foi 

demonstrado que empreendedores utilizam mais fontes não verbais e não tradicionais, como 
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estranhos na rua, portanto mais comunicativos e propensos ao risco. Por outro lado, os gerentes 

seriam mais inclinados a fazer uso de fontes imediatas como livros, respondendo melhor a 

estímulos econômicos do que empreendedores (KAISH, 1991). 

Os resultados do estudo realizado por Macalach-Pines (2002), sugerem que o pai pode 

desempenhar um papel muito diferente para gerentes e empreendedores: uma figura de 

identificação positiva para os gerentes e uma figura de identificação negativa para os 

empreendedores. Os resultados também mostram uma maior identificação de empreendedores 

com o seu trabalho e um maior sentido de significância existencial, quando comparado com os 

gerentes. Aspecto que poderá se manifestar em características, como uma maior tendência dos 

empreendedores a desafiar uma autoridade ou maior propensão à tomada de decisões que 

envolvam riscos e maior iniciativa.  

Krauss et al. (2005) estudou a relação do construto psicológico Orientação Empresarial 

(OE) com o sucesso do negócio. A amostra foi de 248 proprietários de empresas da África do 

sul. A Orientação Empresarial consiste em orientação de aprendizagem, realização pessoal, 

autonomia, agressividade competitiva, orientação inovadora, tomada de risco e de iniciativa 

pessoal. Foi apontado a importância da figura pessoal do empreendedor para o desempenho das 

organizações. A iniciativa pessoal, realização e propensão para assumir riscos revelaram 

relações significativas com o desempenho geral do negócio. Os resultados indicaram que a 

Orientação Empresarial e seus componentes são preditores valiosos para o sucesso dos 

negócios. Em um nível individual, é útil para a previsão do desempenho de pequenas empresas 

e merece mais investigação e desenvolvimento pelos pesquisadores do empreendedorismo. 

Hamel (2006) caracterizou em sua pesquisa a inovação dos gerentes. Relatou como um 

distanciamento acentuado dos princípios, processos e práticas tradicionais de administração, e 

que alcança as formas organizacionais comuns.  O autor aponta que a inovação gerencial 

modifica o modus operandi dos gerentes. A ocupação gerencial inclui algumas ações, como 

definir metas e traçar planos, motivando e alinhando esforço, coordenando e controlando 

atividades, acumulando e alocando recursos, adquirindo e aplicando conhecimentos, 

construindo e alimentando relacionamentos, identificando e desenvolvendo talentos, 

compreendendo e equilibrando as demandas de grupos externos. Uma forma de alterar o 

comportamento de gerentes em seu trabalho é reinventar os processos que direcionam estas 

ações. Processos gerenciais, como o planejamento estratégico, orçamento de capital, 

gerenciamento de projetos, contratação e promoção, avaliação de funcionários, 
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desenvolvimento executivo, comunicações internas e gerenciamento de conhecimento, 

demandam um maior nível de inovação de gerentes (HAMEL, 2006). 

As características: vontade de inovar, personalidade proativa, auto eficácia, tolerância 

ao estresse, autonomia, lócus de controle interno, são vistas como causas mentais e oriundas de 

processos cognitivos. Tendo em vista esse ponto, os estudos geralmente são baseados em 

descrições de como as pessoas raciocinam, sentem e agem em diferentes situações de 

experiências e ações. Assim, abrir o próprio negócio não define um empreendedor como muitos 

acham, mas a própria ação de abrir uma empresa é fruto do comportamento de uma pessoa com 

características de um empreendedor. A análise com foco sobre a intenção de fundar uma 

empresa, e sobre o desempenho da empresa, demonstrou que a propensão ao risco como traço 

de personalidade não pode ser mensurada com apenas um dos Cinco Grandes Fatores 

(BRANDSTÄTTER, 2010).  

Leutner (2014) buscou validar e analisar as escalas de mensuração de traços de 

personalidade do Big Five e META (Measure of Entrepreneurial Tendencies and Abilities). Os 

resultados revelaram que a personalidade prediz com precisão vários aspectos empreendedores, 

demonstrando que a personalidade influência no sucesso empresarial, além da criação e do 

sucesso dos negócios, e que traços de personalidade são preditores mais fortes desses desfechos 

em comparação com traços amplos, contrariando outros autores sobre empreendedorismo 

(Bygrave, 2010).  

Hoyte (2018) examinou o papel da cultura no empreendedorismo artesanal. Para o autor 

a cultura desempenha um papel crítico no comportamento empreendedor, uma vez que a cultura 

é um fator determinante do que significa ser uma pessoa. O conceito de cultura é explorado a 

partir de um nível micro de análise, portanto, conceituando a cultura a partir da perspectiva da 

personalidade individual do empreendedor. Através do modelo dos traços de personalidade do 

Big Five, verificou que os empreendedores artesanais compartilham traços de personalidade 

comuns com outros grupos empreendedores, e que o traço de personalidade da amabilidade é 

importante na decisão de iniciar um negócio baseado na cultura. Os empresários artesãos 

possuem características pessoais de abertura à novidade e abertura à inovação (Abertura para 

novas Experiências) que são essenciais para o desenvolvimento regional. 

Antoncic (2013) investigou os determinantes psicológicos de decisões e intenções 

empreendedoras de startups reais, diferenciando empreendedores e não-empreendedores em 

relação aos cinco grandes fatores de personalidade do Big Five. Os cinco traços de 

personalidade podem ser importantes para a manifestação do empreendedorismo em termos de 
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atividades ou intenções fundar uma start-up. O resultado deste estudo indicou que o traço de 

personalidade Abertura para novas experiências, foi considerado o mais importante, pois 

pessoas com maior pontuação, descritos como criativas, imaginativas, filosóficas, intelectuais, 

complexas e profundas, possuem uma maior probabilidade de se tornarem empreendedores do 

que outras pessoas. Uma das razões indicadas pelo autor, seria o estado mental de prontidão 

para perceber e agir em sinais de oportunidade. Além disso, o aspecto criativo da abertura pode 

influenciar alguém a querer fazer coisas seu próprio caminho e iniciar seu próprio negócio em 

invés de se conformar às normas, políticas, procedimentos e cultura que são predefinidos em 

organizações estabelecidas. O resultado apontou ainda que o traço Amabilidade pode ser um 

impedimento às intenções de empreendedorismo. A simpatia e bondade podem ser traços 

prejudiciais nas decisões e atividades da start-up e empreendedores iniciantes são menos 

amáveis devido as menores margens para erros (ANTONCIC, 2013). 

Para o estado de Rondônia, o autor Figueiredo et al. (2017) comparou os traços de 

personalidade de empreendedores e gerentes de loja de um centro comercial e confirmou as 

hipóteses sobre as diferenças entre esses grupos.  O estudo confirma o uso da escala IGFP-5 

como um instrumento para medir traços de personalidade de empreendedores e gestores ao 

confirmar as hipóteses sobre as diferenças em cada um dos cinco constructos do modelo Big 

Five, porém é indicado realizar as alterações ou exclusões dos itens com baixas cargas fatoriais 

ou não convergentes. Desta forma, é possível utilizá-la em testes como critério de contratação, 

sendo o IGPF-5, um instrumento importante para caracterizar indivíduos e grupos 

(FIGUEIREDO, 2017). 
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3 MODELO E HIPÓTESES  

 

Esta seção é destinada a descrever o modelo teórico utilizado nesta pesquisa e apresentar 

as hipóteses a serem testadas sobre as diferenças nos traços personalidade entre empreendedores 

e gerentes.  

 

3.1 Modelo Teórico  

 

A literatura especializada aponta para a existência de diversos modelos utilizados para 

mensurar traços de personalidade. Silva (2011) realizou um levantamento sobre as pesquisas 

feitas no Brasil acerca dos modelos para mensurar a personalidade humana nas bases de dados 

de artigos científicos (Scielo e PEPSIC) e nas quatro edições do Congresso Brasileiro de 

Avaliação Psicológica, sob a justificativa da importância do modelo dos Cinco Grandes Fatores 

para avaliação da personalidade para a área de psicologia. Os trabalhos mostram um crescente 

aumento no número de publicações sobre a temática, com concentração de pesquisas 

desenvolvidas nas regiões Sul e Sudeste. Um destaque importante deste levantamento refere-se 

ao fato de a região Norte não aparecer em nenhum resultado. De acordo com a referida pesquisa, 

as escalas mais usadas foram a Escala Fatorial de Neuroticismo (EFN), Escala Fatorial de 

Extroversão (EFEx) e Escala Fatorial de Socialização (EFS). De uma maneira geral, os 

resultados das pesquisas utilizando o modelo Big Five têm demonstrado a validade da sua 

utilização na população brasileira, em amostras diversificadas e fazendo uso de instrumental 

variado (SILVA, 2011).  

O estudo de Hmieleski (2008) investigou a relação entre o capital psicológico dos 

empreendedores e o desempenho de seus novos empreendimentos. O Capital Psicológico foi 

mensurado a partir de quatro elementos principais: o Otimismo usando o teste de orientação de 

vida revisado (SCHEIER, CARVER; BRIDGES, 2001); a Autoeficácia empreendedora 

mensurada com a escala desenvolvida por De Noble, Jung e Ehrlich (1999); a Resiliência foi 

medida usando uma escala desenvolvida por Wagnild e Young (1993) e a Esperança usando 

uma escala desenvolvida por Snyder, Sympson e Ybasco (1996). Um índice de capital 

psicológico foi formado pela soma dos escores padronizados de cada uma dessas quatro escalas. 

Em conclusão, foi descrito que o capital psicológico dos empreendedores explica uma 

quantidade significativa de variação no desempenho de novos empreendimentos, maior do que 

as medidas convencionais como capital financeiro, capital humano e capital social. Além disso, 
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a relação entre o capital psicológico e o desempenho de novos empreendimentos foi reforçada 

pelo dinamismo ambiental, de tal forma que a relação é maior quando o dinamismo é alto 

(HMIELESKI, 2008). 

Com a finalidade de se aprofundar sobre aspectos comportamentais e psicológicos do 

empreendedorismo, Brandstätter (2010) revelou a importância do modelo Big Five que, por 

meio de escalas, identificou o conjunto de traços de personalidade descritos que torna possível 

diferenciar empreendedores de gerentes. O Modelo Big Five se mostrou eficaz ao medir uma 

propensão na intenção empreendedora e o desempenho dos empresários. As características 

como a vontade de inovar, personalidade proativa, autoeficácia, tolerância ao estresse, 

autonomia, lócus de controle interno foram correlacionadas com a criação de empresas e 

sucesso dos negócios. Ao tentar medir o que define um empreendedor, pouco é relacionado à 

parte mental, e a forma como isso afeta as características que influenciam ações 

empreendedoras e o sucesso empresarial de fato (BRANDSTÄTTER, 2010).  

 Dentre os modelos identificados na literatura sobre traços de personalidade, o Modelo 

Big Five é um dos mais indicados para mensurar trações de personalidade tanto por sua ampla 

utilização no meio acadêmico (ZHAO; SEIBERT, 2006; ANDRADE, 2008; 

BRANDSTÄTTER, 2010; FIGUEIREDO, 2017). 

A teoria dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade, o Big Five, tem como um dos 

pioneiros McDougall (NUNES, 2002; SILVA, 2011). A partir das pesquisas realizadas por 

McDougall (1930; 1932) que propôs um modelo de análise com cinco fatores independentes, 

outros pesquisadores como Fiske (1949), Borgatta (1964), e Tupes e Christal (1992), 

continuaram a desenvolver o modelo. A partir de então, o Big Five passou a ser reconhecido 

como uma ferramenta na qual é possível analisar personalidade humana em cinco dimensões 

(TUPES, 1992; NUNES 2002; SILVA 2011; ZHAO; SEIBERT, 2006; BRANDSTÄTTER, 

2010; ANTONCIC, 2013; FIGUEIREDO, 2017), são elas: Neuroticismo ou instabilidade 

emocional (neuroticism); Extroversão (extraversion); Amabilidade (agreeableness); 

Conscienciosidade (conscientiousness) e Abertura para a experiência (openness to experience). 

O Neuroticismo é a dimensão que mede a instabilidade emocional. Quanto maior o grau 

de neuroticismo, maior a vulnerabilidade ao estresse, o que leva a pessoa a interpretar situações 

simples e normais como ameaças. Pode resultar no desenvolvimento de sentimentos ruins e de 

uma postura mais reativa. A Extroversão é a dimensão que se caracteriza por emoções positivas: 

indivíduos com maior grau de extroversão gostam de estar entre as pessoas; sendo conhecidos, 

então, por serem animados e energéticos. A Amabilidade é a dimensão que demonstra o quão 
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compassivo e cooperante um indivíduo é: geralmente tendem a confiar mais nas pessoas em 

detrimento de uma análise individualista. A Conscienciosidade é a dimensão que define o um 

indivíduo que tem foco nos seus objetivos, sendo então caracterizado como organizado, 

disciplinado e meticuloso. A Abertura para a experiência é a dimensão que define alguém que 

é aberto a novas experiências: pessoas que têm sempre novos interesses, tendência a 

flexibilidade e a curiosidade (BRANDSTÄTTER, 2010). 

O estudo realizado por Ciavarella (2004) buscou examinar a relação entre a 

personalidade do empreendedor e a sobrevivência a longo prazo do empreendimento através 

dos traços de personalidade do Big Five. Para testar as hipóteses, foram entrevistados graduados 

de uma universidade sobre seus históricos de trabalho de 1972 a 1995. A partir das respostas, 

foi determinado se o respondente iniciou um negócio e o tempo que o negócio sobreviveu. A 

definição de empreendedor utilizada pelo referido autor é a de um indivíduo que fundou um 

novo empreendimento. Ao todo, 111 entrevistados preencheram os critérios e forneceram 

informações completas o estudo. Destes, 57 indivíduos foram considerados bem-sucedidos 

(capazes de manter as operações do empreendimento pelo período mínimo de 8 anos) e 54 

indivíduos fecharam seus negócios para procurar emprego em outro lugar. Os resultados deste 

estudo apontaram que o traço de personalidade Conscienciosidade foi positivamente 

relacionado à sobrevivência a longo prazo dos empreendimentos. Ao contrário das expectativas, 

o traço Abertura para Novas Experiências demonstrou uma relação negativa do empreendedor 

e a sobrevivência do empreendimento a longo prazo. Os traços Extroversão, Neuroticismo e 

Amabilidade não apresentaram correlações com a sobrevivência a longo prazo da empresa.  

O instrumento de mensuração do modelo Big Five foi traduzido e validado no Brasil por 

Andrade (2008) onde para os cinco fatores foram encontrados resultados considerados 

satisfatórios, porém, havendo a necessidade de análises de validade convergente e 

discriminante, e ainda, a criação de novos itens para “Amabilidade” e “Conscienciosidade”. O 

mesmo instrumento foi utilizado por Figueiredo et al., (2017), onde indicou alguns ajustes que 

devem ser feitos nos itens do questionário para os construtos “Amabilidade”, “Abertura para 

novas experiências” e “Neuroticismo”, e após ajustes no modelo, houve evidências de 

diferenças entre gerentes e empreendedores, nos traços de personalidade.  

Para Nicholson (2002) o advento de medidas abrangentes do Big Five sugere que novas 

pesquisas que testam a relação entre os traços de personalidade e Propensão ao Risco são 

justificadas. A pesquisa confirmou a importância do modelo de cinco fatores de personalidade 

na compreensão do comportamento de risco (KOWERT; HERMANN, 1997; NICHOLSON et 
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al., 2002). Em resposta ao problema de pesquisa, foi utilizada a escala dos cinco grandes fatores 

de personalidade do modelo Big Five e Propensão ao Risco.  

Foi utilizada a modelagem de equações estruturais com os mínimos quadrados parciais 

no software SmartPLS 3. Para Pilate (2007) a modelagem de equações estruturais possibilita 

várias oportunidades desenvolvimento teórico da Psicologia e de outras áreas do conhecimento. 

O desenvolvimento de novos modelos e análises apontam para o crescimento e uso desta 

abordagem metodológica. A modelagem de equações estruturais possibilitou verificar as 

validades convergente e discriminante do instrumento IGPF-5 e Propensão ao Risco. A análise 

fatorial confirmatória em conjunto com a Modelagem de Equações Estruturais por meio do 

software SmartPLS 3, verificou se há correlação e aderência dos itens aos seus respectivos 

constructos, e também que não haja correlação entre cada constructo analisado.   

Foram utilizados todos os respondentes (empreendedores e gerentes) para validar o 

modelo estrutural. Depois de validado o modelo, os itens de cada construto que demonstraram 

aderência foram reduzidos a um fator com análise fatorial, e após realizado o Test-t de Student 

para cada construto do Big Five e Propensão ao Risco; e verificou-se se houve diferença 

estatística e qual grupo obteve maiores médias. Com a finalidade de um maior aprofundamento 

sobre as diferenças entre empreendedores e gerentes, foi realizado um Multi-Group Analysis 

(MGA) para testar se os grupos de dados pré-definidos têm diferenças significativas em suas 

estimativas de parâmetros específicas do grupo como cargas fatoriais e coeficientes de caminho 

(SARSTEDT et al., 2011; HAIR et al., 2018). 

Esta pesquisa adotou uma abordagem de múltiplas características, onde se presume que 

um perfil de traços prediga um comportamento especifico. O modelo teórico em que cada traço 

de personalidade do Big Five e sua relação causal em Propensão ao Risco do modelo estrutural 

proposto, pode ser observado no diagrama 1 e posteriormente será desenvolvido com os 

resultados encontrados. 
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Diagrama 1 - Modelo Teórico do Big Five como preditor da Propensão ao Risco. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

3.2 Hipótese de Trabalho e Hipóteses de Pesquisa 

 

Para Kerlinger (1988, p. 39) “Uma hipótese é um enunciado conjectural das relações 

entre duas ou mais variáveis. Hipóteses são sentenças declarativas e relacionam de alguma 

forma variáveis a variáveis.”. Diversas são as pesquisas que apontaram as diferenças entre 

empreendedores e gerentes (FILION, 2000; MACALACH-PINES,2002; ZHAO; SEIBERT, 

2006; BRANDSTÄTTER, 2010; BYGRAVE, 2010a, 2010b; ANTONCIC, 2013; 

FIGUEIREDO, 2017). É esperado que os resultados apontem diferenças de traços de 

personalidade entre empreendedores e gerentes. Por isso, nesta pesquisa foi proposto como 

hipótese de trabalho: há diferenças nos traços de personalidade e propensão ao risco entre 

empreendedores e gerentes.  

Com base no que foi descrito sobre os traços de personalidade de empreendedores e 

gerentes (FILION, 2000; ZHAO; SEIBERT, 2006; DAFT, 2010; BRANDSTÄTTER, 2010; 

BYGRAVE, 2010a, 2010b; ANTONCIC, 2013), e sobre Propensão ao Risco (ATKINSON, 
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1957; ZUCKERMAN, 1979; NICHOLSON, 2002; MEERTENS, 2008) são propostas as 

hipóteses de pesquisa.  

H1: Empreendedores tem maior Abertura para Novas Experiências do que gerentes. 

Abrir um novo empreendimento exige que o empreendedor explore novas ideias. Eles usam de 

sua criatividade para resolver problemas ao proporem uma abordagem inovadora para produtos, 

métodos de negócios ou estratégias. Gerentes, por outro lado, têm uma maior ênfase em seguir 

regras e procedimentos estabelecidos para coordenar a atividade gerencial (ZHAO; SEIBERT, 

2006; ANDRADE, 2008; DAFT, 2010; BRANDSTÄTTER, 2010; ANTONCIC, 2013, 

FIGUEIREDO, 2017). 

H2: Empreendedores têm menor Amabilidade do que gerentes. É esperado que 

empreendedores possuam um comportamento mais individualista, tendo em vista que, muitas 

vezes, operam com menos acesso à proteção legal e com pouca margem financeira devido a 

recursos limitados. São ainda mais suscetíveis do que os gerentes a sofrerem com as 

consequências graves de suas decisões, mesmo no âmbito de pequenas negociações (ZHAO; 

SEIBERT, 2006; ANDRADE, 2008; BRANDSTÄTTER, 2010; ANTONCIC, 2013; 

FIGUEIREDO, 2017).  

H3: Empreendedores têm maior Extroversão do que gerentes. Empreendedores devem 

interagir com várias pessoas: investidores, parceiros, colaboradores e clientes. A falta de 

recursos humanos no começo de um empreendimento faz com que empreendedores gastem um 

tempo considerável em relacionamentos interpessoais com seus parceiros e colaboradores. 

Empreender parece exigir maior contato direto com fatores externos e internos do que o gerir 

(ZHAO; SEIBERT, 2006; ANDRADE, 2008; BRANDSTÄTTER, 2010; FIGUEIREDO, 

2017). 

H4: Empreendedores têm menor Neuroticismo do que gerentes. Os gerentes, por 

definição, trabalham dentro de uma organização que possui procedimentos e práticas pré-

estabelecidos. Empreendedores, por outro lado, trabalham dentro de um ambiente relativamente 

não estruturado, onde prevalece a responsabilidade de diversos aspectos de um 

empreendimento, sendo necessário maior controle emocional. Eles têm mais horas de trabalho 

do que os gerentes e muitas vezes não separam o trabalho e a vida pessoal, característica típica 

dos gerentes (FILION, 2000; ANDRADE, 2008 ZHAO; SEIBERT, 2006; BRANDSTÄTTER, 

2010; FIGUEIREDO, 2017). 

H5: Empreendedores têm maior Conscienciosidade do que gerentes. Os gerentes que 

trabalham dentro de uma organização estável são suscetíveis a ter suas responsabilidades, metas 



34 

 

 

 

e trabalho monitorados por sistemas organizacionais pré-existentes. Empresários, por outro 

lado, operam num ambiente menos controlado ou trabalham sozinhos, necessitando maior foco 

nos objetivos (ZHAO; SEIBERT, 2006; ANDRADE, 2008; BRANDSTÄTTER, 2010; 

FIGUEIREDO, 2017).  

H6: Empreendedores têm maior Propensão ao Risco do que gerentes. Para 

empreendedores começarem um novo negócio exige assumir riscos, diferentes de gerentes que 

trabalham com regras estabelecidas dentro de uma organização, o que reflete certa segurança 

(ATKINSON, 1957; ZUCKERMAN, 1979; NICHOLSON, 2002 MEERTENS, 2008; ZHAO; 

SEIBERT, 2006; BRANDSTÄTTER, 2010) 

H7 :Abertura para Novas Experiências tem relação causal com Propensão ao Risco. Ser 

aberto a novas experiências, experimentar algo novo demanda a necessidade de assumir riscos. 

(NICHOLSON, 2002 MEERTENS, 2008; ZHAO; SEIBERT, 2006; BRANDSTÄTTER, 

2010). A abertura à experiência pode ser vista como a contrapartida cognitiva da busca de risco, 

aceitação da experimentação, tolerância à incerteza, mudança e inovação (McCRAE; COSTA, 

1997).   

H8: Amabilidade tem relação causal com Propensão ao Risco. É esperado que 

Amabilidade tenha um impacto em Propensão ao Risco. Os indivíduos que agem por interesse 

próprio e a falta de interesse nas consequências para os outros (empatia) indicam maior 

propensão a assumir riscos (WEST; HALL, 1997; NICHOLSON, 2002). 

H9: Extroversão tem relação causal com Propensão ao Risco. Seguindo a teoria da 

extroversão de Eysenck como uma necessidade generalizada de estimulação, é esperado que o 

traço Extroversão siga o padrão predito para a busca de sensações, para tal, assumindo riscos 

(EYSENCK, 1973; SEGAL, 1973; NICHOLSON, 2002).   

H10: Neuroticismo tem relação causal com Propensão ao Risco. Indivíduos que tenham 

pouca estabilidade emocional, tenho uma correlação negativa ou baixa a propensão ao risco. A 

literatura também sugere que repetidos tomadores de risco exigem resiliência (KLEIN; 

KUNDA, 1994), o que sugere que eles devem ter baixa pontuação em Neuroticismo.  

(NICHOLSON, 2002; MEERTENS, 2008;)  

H11: Conscienciosidade tem relação causal com Propensão ao Risco. Conscienciosidade, que 

pode ser resumida como um desejo de realização sob condições de assertividade e controle, é 

antitética a essas qualidades e pode-se esperar que tenha um baixo grau de correlação com 

propensão ao risco (HOGAN; ONES, 1997). 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta seção é destinada a caracterizar e descrever as concepções que fundamentam a 

pesquisa, os métodos, as técnicas e os procedimentos metodológicos que serão utilizados para 

testar as hipóteses de trabalho e de pesquisa, obter uma resposta quanto ao problema de 

pesquisa.  

Esta pesquisa parte de uma filosofia de pesquisa pós-positivista, em uma abordagem 

dedutiva, onde é utilizada uma teoria e busca-se uma estratégia para testar as hipóteses 

(SAUNDERS et al, 2012). O método é o quantitativo, por meio da estratégia de levantamento. 

Quanto ao horizonte temporal da pesquisa, optou-se por um corte transversal. As técnicas e 

procedimentos adotados foram análise fatorial confirmatória; Test-T para amostras 

independentes, e modelagem de equações estruturais, a partir de dados coletados por meio do 

questionário de auto-relato breve do instrumento IGPF-5 da Teoria Big Five e do questionário 

de Propensão ao Risco.  Foram aplicados a empreendedores e gerentes do estado de Rondônia, 

com a finalidade de testar as hipóteses descritas na literatura sobre as diferenças entre os dois 

grupos alvo deste estudo, em adicional, realizando os testes estatísticos necessários para validar 

o uso desse instrumento de mensuração. A validade e confiabilidade das medidas de 

personalidade, como a propensão ao risco, não podem ser garantidas sem instrumentos válidos 

e confiáveis, assim, as características psicológicas não poderiam ser plausivelmente 

operacionalizadas (JOHNSON, 1990). Para operacionalizar os cálculos, foi utilizado o software 

estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 24.0 e para a modelagem 

de equações estruturais o software SmartPLS 3. 

 

4.1 População e Amostra  

 

A população desta pesquisa foi constituída pelos empreendedores proprietários de 

empresas e gerentes de municípios do estado de Rondônia, mencionados na tabela 1. Foram 

escolhidos os cinco municípios com maior quantidade absoluta de empresas do estado (IBGE, 

2017). Adotou-se o método de amostragem probabilística, onde os indivíduos da população têm 

a mesma probabilidade de serem incluídos na amostra, garantindo a representatividade da 

amostra em relação à população. A técnica utilizada foi a amostragem multiestágios, 

primeiramente estratificada em subgrupos pois a população está dividida em estratos, neste 

caso, as principais cidades do estado Rondônia, de tal modo que o tamanho dos estratos na 
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amostra seja proporcional ao tamanho dos estratos correspondentes na população (SAUNDERS 

et al, 2012), conforme a proporção de empresas na tabela 1. O nível de confiança utilizado foi 

95% com margem de erro de 5%. A amostra mínima por grupo em uma população de 20865 

empresas é de 378. Foi coletada uma amostra de 797 respondentes, composta por 394 

empreendedores e 403 gerentes.   

 

Tabela 1 — População da Pesquisa e Amostra. 
Cidade   N° Absoluto Relativo Amostra Mínima 

Porto Velho 10287  49,30% 188  
Ji-Paraná  3369  16,15% 62  
Vilhena  2709  12,98% 50  
Ariquemes  2454  11,76% 45  
Cacoal  2046  9,81% 38  
Total   20865  100% 383   

           Fonte:  IBGE, 2017. 

 

4.2 Dados, Escala de Mensuração e Instrumento de Coleta  

 

Para Costa (2011), a mensuração dos dados é parte indispensável do processo de 

pesquisa, incidindo sobre os dados como forma de gerar “medidas’ que esclareçam a natureza 

e as especificidades do fenômeno inicialmente observado. Uma mensuração mal elaborada 

pode impactar em erros na geração de conhecimento e o deixando inconsistente. Há dois 

contextos importantes para a visualização de como os estudos de mensuração são feitos, um 

contexto de fundamentação, com o uso de teoria de base de mensuração; e um contexto 

procedimental, que se associa aos métodos e técnicas usados no desenvolvimento da 

mensuração. 

O instrumento de coletas de dados utilizado foi o IGPF-5 do modelo Big Five,  que teve 

como pioneiro McDougall (NUNES et al., 2009; SILVA; NAKANO, 2011), que propôs o 

modelo de análise com cinco fatores independentes (McDOUGALL, 1930; 1932); o referido 

modelo passou a ser reconhecido como uma ferramenta na qual é possível analisar 

personalidade humana em cinco dimensões . O instrumento de mensuração do modelo Big Five, 

IGPF-5 foi traduzido e validado no Brasil por Andrade (2008). A escala de propensão ao risco 

RPS foi composta por itens adaptados de Meertens (2008) e Schmidt (2009).  

Antes de realizar a modelagem de equações estruturais foi necessário inverter os itens da escala 

que possuam o sentido inverso, descritos no quadro 3:    
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Quadro 3 — Orientação dos itens da escala. 

Fatores Itens Código  Sentido  

Abertura para  Tem uma imaginação fértil. ABE1 Direto 

Novas  Gosta de refletir, brincar com as ideias. ABE2 Direto 

Experiências É inventivo, criativo. ABE3 Direto 

 Tem poucos interesses artísticos. ABE4 Inverso 

 É curioso, sobre muitas coisas diferentes. ABE5 Direto 

 Valoriza o artístico, o estético. ABE6 Direto 

 É engenhoso, alguém que gosta de analisar profundamente as coisas. ABE7 Direto 

 É original, tem sempre novas ideias. ABE8 Direto 

 É sofisticado em artes, música ou literatura. ABE9 Direto 

  Prefere trabalho rotineiro. ABE10 Inverso 

Neuroticismo É depressivo, triste. NEU1 Direto 

 É relaxado, controla bem o estresse. NEU2 Inverso 

 Fica tenso com frequência. NEU3 Direto 

 Fica nervoso facilmente. NEU4 Direto 

 É temperamental, muda de humor facilmente. NEU5 Direto 

 Mantém-se calmo nas situações tensas. NEU6 Inverso 

 Preocupa-se muito com tudo. NEU7 Direto 

  É emocionalmente estável, não se altera facilmente. NEU8 Inverso 

Extroversão É, às vezes, tímido, inibido. EXT1 Inverso 

 É cheio de energia. EXT2 Direto 

 É conversador, comunicativo. EXT3 Direto 

 É assertivo, não teme expressar o que sente. EXT4 Direto 

 Tende a ser quieto, calado EXT5 Inverso 

 É reservado. EXT6 Inverso 

 É sociável, extrovertido. EXT7 Direto 

  Gera muito entusiasmo. EXT8 Direto 

Amabilidade Tende a ser crítico com os outros. AMA1 Inverso 

 Às vezes é frio e distante. AMA2 Inverso 

 Começa discussões, disputa com os outros. AMA3 Inverso 

 É, às vezes, rude (grosseiro) com os outros. AMA4 Inverso 

 É amável, tem consideração pelos outros. AMA5 Direto 

 Gosta de cooperar com os outros. AMA6 Direto 

 Tem capacidade de perdoar, perdoa fácil. AMA7 Direto 

 É geralmente confiável. AMA8 Direto 

  É prestativo e ajuda os outros. AMA9 Direto 
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Conscienciosidade Pode ser um tanto descuidado. CON1 Inverso 

 Insiste até terminar a tarefa ou o trabalho. CON2 Direto 

 É minucioso, detalhista no trabalho. CON3 Direto 

 Tende a ser preguiçoso. CON4 Inverso 

 É um trabalhador de confiança. CON5 Direto 

 Faz planos e segue à risca. CON6 Direto 

 Faz as coisas com eficiência. CON7 Direto 

 É facilmente distraído. CON8 Inverso 

  Tende a ser desorganizado CON9 Inverso 

Propensão  Segurança em primeiro lugar. RIS1 Inverso 

ao Risco Eu não corro riscos com meu trabalho. RIS2 Inverso 

 Eu prefiro evitar riscos. RIS3 Inverso 

 Eu corro riscos regularmente. RIS4 Direto 

 Eu realmente não gosto de não saber o que vai acontecer. RIS5 Inverso 

 Eu costumo ver os riscos como um desafio. RIS6 Direto 

 

Me incomoda muito ser pego de surpresa por fatos que eu poderia ter 

previsto. RIS7 Inverso 

 

Eu assumiria uma dívida a longo prazo, acreditando nas vantagens 

que uma oportunidade de negócio me traria. RIS8 Direto 

 Admito correr riscos em troca de possíveis benefícios. RIS9 Direto 

  Eu assumo riscos. RIS10 Direto 

Fonte: Big Five, Andrade (2008); Propensão ao Risco, Meertens (2008) e Schmidt (2009). 

 

Os dados foram coletados por meio do questionário de autorelato breve do IGPF-5 de 

Andrade (2008) e do questionário de propensão ao risco adaptado de Meertens (2008) e Schmidt 

(2009) aplicados aos empreendedores e gerentes entre os dias 26 de maio e 2 de Julho de 2019. 

Para a coleta, primeiramente, foram localizados os locais onde os estabelecimentos comerciais 

se aglomeravam em cada cidade. Procedeu-se com a verificação da disponibilidade dos gerentes 

e proprietários para participarem da pesquisa. Se aceitassem participar, os questionários 

impressos eram entregues e apenas no outro dia, eram coletados. Os instrumentos estão 

dispostos no Apêndice A. A escala de 5 pontos com afirmativas fechadas, utilizando o 

questionário físico, onde inicialmente foram tabulados na base de dados do site Survey Monkey. 

Cabe dizer que todos os 797 respondentes concordaram em participar da pesquisa de forma 

voluntária, não obrigatória, e com plena autonomia para decidir se quiseram ou não participar, 

bem como retirar a participação a qualquer momento. Ao concordarem em participar da 

pesquisa, foram garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas.  Por 

fim, os dados foram analisados por meio do análises estatísticas descritas por Hair (2009; 2014; 

2017) e Costa (2011).  
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4.3 Pré-Teste dos Instrumentos 

 

Para Hair et al (2009) quando escalas de mensuração são obtidas de várias fontes, algum 

tipo de pré-teste deve ser feito. A amostra de pré-teste deve usar respondentes semelhantes 

àqueles da população pesquisada. Realizar um Pré-teste é importante quando escalas são 

aplicadas em contextos específicos ou contextos fora de seus usos normais, no caso desta 

pesquisa, aplicado a empreendedores e gerentes no estado de Rondônia. Para evitar problemas 

quando o modelo final for analisado, os itens que estatisticamente não se comportam como o 

esperado deveram ser melhorados ou eliminados (HAIR et al, 2009). 

Foram verificadas das validades de conteúdo e de face. A validade de conteúdo está 

ligada ao grau que os itens selecionados são relevantes e representativos do conteúdo e a 

validade de face compreende o quanto os respondentes e os especialistas consideram os itens 

apropriados para o construto e para os propósitos de mensuração (COSTA, 2011). O 

instrumento foi enviado para 3 pesquisadores independentes com experiência na área de 

mensuração e desenvolvimento de escalas. De maneira geral, a escala foi avaliada com boa 

validade de face e de conteúdo, apenas um dos avaliadores sugeriu alterações nos itens  “Tende 

a ser crítico com os outros” (AMA1); “Às vezes é frio e distante” (AMA2); “É, às vezes, rude 

(grosseiro) com os outros” (AMA4); “É geralmente confiável” (AMA8); “Pode ser um tanto 

descuidado” (CON1); “Tende a ser preguiçoso” (CON4); “Tende a ser desorganizado” 

(CON9); “É, as vezes, tímido, inibido” (EXT1) e “Tende a ser quieto, calado” (EXT5). O 

argumento foi de que palavras como “Tende”, “Às vezes”, “Geralmente” e “Pode ser”, sugerem 

ambiguidade no entendimento da afirmativa do item. Desta maneira, os itens foram alterados 

para “ É crítico com os outros” (AMA1); “É frio e distante” (AMA2); “É rude (grosseiro) com 

os outros” (AMA4); “É confiável” (AMA8); “É descuidado” (CON1); “É preguiçoso” (CON4); 

“É desorganizado” (CON9); “É tímido, inibido” (EXT1) e “É quieto, calado” (EXT5). 

O instrumento desta pesquisa passou por um pré-teste em busca de indicativos de sua 

consistência para sua aplicação. O pré-teste foi realizado durante uma semana no município de 

Porto Velho-RO, em uma região de comércio. Cinquenta respondentes participaram do pré-

teste. A proporção foi de 19 de donos de empresas e 31 gerentes. Foram calculados os 

coeficientes Alpha de Cronbach para analisar a confiabilidade e análise fatorial para verificar a 

aderência dos itens as suas variáveis.  

Para a variável Neuroticismo, em sua maioria, os itens obtiveram cargas fatoriais acima 

de 0,700, consideradas ótimas (HAIR et al, 2009). Apenas os itens NEU2 e NEU7 obtiveram 
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cargas abaixo do parâmetro mínimo indicado. O coeficiente Alpha de Cronbach calculado foi 

de 0,866, confiabilidade considerada ótima (HAIR et al, 2009; COSTA, 2011). 

Para a variável Abertura para Novas Experiências, em sua maioria, os itens obtiveram 

cargas fatoriais acima de 0,700, consideradas ótimas (HAIR et al, 2009). Os itens ABE4, ABE5, 

ABE6, ABE9 e ABE10 obtiveram cargas abaixo do parâmetro mínimo indicado. O coeficiente 

Alpha de Cronbach calculado foi de 0,839, confiabilidade considerada ótima (HAIR et al, 2009; 

COSTA, 2011). 

Para a variável Extroversão, em sua maioria, os itens obtiveram cargas fatoriais acima 

de 0,700, consideradas ótimas (HAIR et al, 2009). Os itens EXT2, EXT3 e EXT5 obtiveram 

cargas abaixo do parâmetro mínimo indicado. O coeficiente Alpha de Cronbach calculado foi 

de 0,872, confiabilidade considerada ótima (HAIR et al, 2009; COSTA, 2011). 

Para a variável Amabilidade, poucos itens obtiveram cargas fatoriais acima de 0,700, 

consideradas ótimas (HAIR et al, 2009). Os itens AMA2, AMA6, AMA7, AMA8 e AMA9 

obtiveram cargas abaixo do parâmetro mínimo indicado. O coeficiente Alpha de Cronbach 

calculado foi de 0,781, confiabilidade considerada boa (HAIR et al, 2009; COSTA, 2011). 

Para a variável Conscienciosidade, poucos itens obtiveram cargas fatoriais acima de 

0,700, consideradas boas (HAIR et al, 2009). Os itens CON1, CON2, CON4, CON5, CON8 e 

CON9 obtiveram cargas abaixo do parâmetro mínimo indicado e por indicação dos 

especialistas, na verificação da validade de face e conteúdo, sofreram alterações. O coeficiente 

Alpha de Cronbach calculado foi de 0,654, confiabilidade considerada regular (HAIR et al, 

2009; COSTA, 2011). 

Para Propensão ao Risco, poucos itens obtiveram cargas fatoriais acima de 0,700, 

consideradas ótimas (HAIR et al, 2009). Os itens RIS1, RIS2, RIS3, RIS4, RIS5, RIS6, RIS7 e 

RIS8, obtiveram cargas abaixo do parâmetro mínimo indicado. O coeficiente Alpha de 

Cronbach calculado foi de 0,714, confiabilidade considerada boa (HAIR et al, 2009; COSTA, 

2011). 

Os valores calculados das cargas fatoriais e coeficientes Alpha de Cronbach são 

demonstrados na tabela 2. 
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Tabela 2 — Estatísticas Pré-Teste. 

Estatísticas do Pré-Teste 

Neuroticismo Itens Carga α de Cronbach α   de Cronbach se o item for excluído 

 NEU1 0,690 0,863 0,865 

 NEU2 0,612  0,860 

 NEU3 0,807  0,830 

 NEU4 0,893  0,832 

 NEU5 0,799  0,845 

 NEU6 0,853  0,836 

 NEU7 0,560  0,882 

 NEU8 0,918  0,816 

Abertura Itens Carga α de Cronbach α   de Cronbach se o item for excluído 

 ABE1 0,835 0,837 0,804 

 ABE2 0,791  0,807 

 ABE3 0,776  0,813 

 ABE4 0,274  0,845 

 ABE5 0,472  0,834 

 ABE6 0,191  0,847 

 ABE7 0,821  0,805 

 ABE8 0,859  0,804 

 ABE9 0,589  0,825 

 ABE10 0,569  0,827 

Extroversão Itens Carga α de Cronbach α   de Cronbach se o item for excluído 

 EXT1 0,728 0,869 0,852 

 EXT2 0,644  0,860 

 EXT3 0,661  0,863 

 EXT4 0,707  0,856 

 EXT5 0,623  0,860 

 EXT6 0,822  0,845 

 EXT7 0,781  0,850 

 EXT8 0,878  0,833 

Amabilidade Itens Carga α de Cronbach α   de Cronbach se o item for excluído 

 AMA1 0,801 0,790 0,755 

 AMA2 0,512  0,783 

 AMA3 0,802  0,731 

 AMA4 0,783  0,743 

 AMA5 0,781  0,734 

 AMA6 0,708  0,750 

 AMA7 0,700  0,760 

 AMA8 -0,338  0,822 

 AMA9 0,064  0,811 
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  Estatísticas do Pré-Teste 

Conscienciosidade Itens Carga α de Cronbach α   de Cronbach se o item for excluído 

 CON1 -0,062 0,674 0,691 

 CON2 0,647  0,624 

 CON3 0,773  0,601 

 CON4 0,401  0,655 

 CON5 0,744  0,639 

 CON6 0,788  0,625 

 CON7 0,901  0,591 

 CON8 0,363  0,651 

  CON9 -0,205  0,727 

Propensão ao Risco Itens Carga α de Cronbach α   de Cronbach se o item for excluído 

 
RIS1 0,518 0,714 0,697 

 
RIS2 0,569 

 
0,662 

 
RIS3 0,505 

 
0,677 

 
RIS4 0,503 

 
0,690 

 
RIS5 0,039 

 
0,755 

 
RIS6 0,493 

 
0,700 

 
RIS7 0,235 

 
0,719 

 
RIS8 0,696 

 
0,684 

 
RIS9 0,754 

 
0,670 

  RIS10 0,823   0,648 

Fonte: Autor. 

 

 

4.3 Técnicas de Análise dos dados e Testes de Hipóteses  

 

Foi utilizada Modelagem de Equações Estruturais para validação do modelo de 

mensuração, cálculo do Alpha de Cronbach e confiabilidade composta para verificar a 

confiabilidade (consistência interna) do modelo de mensuração, cálculo das Variânçias Médias 

Extraídas para verificar a validade convergente, cálculo das cargas cruzadas e critério Fornell-

Larcker para verificar a validade discriminante. Por fim, MultiGroup Analysis (MGA) e Test-

T para amostras independentes para testar a diferença entre os grupos, a partir de dados 

coletados do instrumento IGPF-5 da Modelo Big Five e da escala de Propensão ao Risco. Como 

consequência, foram testadas as hipóteses sobre as diferenças entre empreendedores e gerentes, 

e verificada a validade da escala de mensuração. 

A análise fatorial confirmatória (AFC) consiste em um procedimento de redução de 

variáveis, a partir da agregação de um determinado conjunto de itens. Conceitualmente, tanto a 

análise fatorial exploratória quanto a confirmatória consistem em procedimentos com 

finalidades semelhantes. Há, contudo, uma diferença central: no primeiro caso não é definido, 
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a priori, qualquer estrutura fatorial, e deixa-se livre a reunião dos conjuntos de variáveis, ao 

passo que no segundo caso, há predefinição da estrutura fatorial e testa-se a hipótese de 

aderência do conjunto de itens ao(s) fator(es) (COSTA, 2011). Este teste pressupõe, portanto, 

a ideia de que há uma hipótese estatística a ser testada e um procedimento padronizado de 

verificação, como é o caso da teoria dos testes de hipóteses desenvolvidos no âmbito da 

Estatística.  

Ao calcular os escores (ou cargas) fatoriais de um conjunto de variáveis, são encontradas 

as medidas de correlação entre as variáveis observadas e os fatores. Obviamente, são obtidas 

somente estimativas, dado que não são conhecidas as medidas de cada fator. Sabe-se que, para 

quaisquer dos itens, o produto de suas cargas fatoriais é igual à estimada correlação entre as 

variáveis. Mas a correlação entre as variáveis é facilmente calculada, dado que são variáveis 

observáveis. Impõe-se uma questão imediatamente: quão próxima está a estimativa da 

correlação (calculada pelo procedimento fatorial) da correlação real observada entre as 

variáveis.  

De acordo com Costa (2011) o teste de hipóteses da análise fatorial confirmatória tem 

por finalidade avaliar o quanto as correlações observadas são distantes das correlações 

estimadas. Desta forma, a análise fatorial testa se a matriz de correlação estimada é 

estatisticamente distinta da matriz de correlação observada. A hipótese nula deste teste é a de 

que as duas matrizes não são distintas, e a hipótese alternativa é a de que há diferenças 

significativas (COSTA, 2011). 

 

4.4 Erros 

 

Ao analisar escalas é necessário um aprofundamento em questões cruciais. A questão dos erros: 

o primeiro erro é o de amostragem aleatória, que está ligado ao conceito de distribuição amostral 

de uma pesquisa realizada, de modo que depende do nível de desvio definido ou calculado, 

além de sua significância na distribuição de probabilidades que rege a distribuição da estatística; 

o segundo erro é o não amostral que se pode entender como erros de projeto da amostra ou 

“erros associados ao processo de mensuração (COSTA, 2011). 

Os erros de projeto da amostra estão divididos em três: o primeiro é o erro de seleção 

da amostra que está envolvido com procedimentos de amostragem utilizados de forma  

incorreta, seja intencionalmente, seja por falta de habilidade de coletar os dados de forma 

correta; o segundo é o erro de estrutura que está ligado a falhas nas informações disponíveis e 

em listas desatualizadas ou viciadas; e, por último, o erro de especificação da população que 
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está ligado a uma carência de informações consistentes sobre a população que gera a amostra 

de pesquisa (COSTA, 2011). Os erros associados ao processo de mensuração estão divididos 

em cinco subtipos: primeiramente os erros de processamento que estão ligados a falhas na 

transferência de dados do instrumento de pesquisa para computadores e ferramentas de análise; 

os próximos seriam os erros associados ao agente de coleta dos dados e de aferição que, 

intencionalmente ou não, causam problemas nas medidas ou mesmo podem influenciar o 

construto que se está tentando medir; o terceiro são os erros de resposta que podem ocorrer 

devido a vontade do respondente de não responder, de ser incapaz de responder ou por falhas e 

descuidos em geral, ou ainda devido a erros de resposta errada, por vontade própria do sujeito, 

com intuito de enganar ou por dificuldades de julgamento da escala; o próximo seria o erro de 

informação substituta ligado à discrepância entre a informação aferida e a informação realmente 

buscada e necessária; por fim, temos o erro de distorção do instrumento associado a falhas no 

instrumento de pesquisa aplicado que geralmente ocorre em casos de questionários inadequados 

aos objetivos do que está se tentando medir (COSTA, 2011).  

 

4.5 Modelagem de Equações Estruturais com Mínimos Quadrados Parciais (Partial 

Least Squares – PLS-PM) 

 

Para Hair et al (2009) mesmo que o pesquisador tenha escalas bem definidas ainda deve 

confirmar a validade e a unidimensionalidade no contexto específico em que o estudo será 

realizado. A validade da escala pode ser definida pelo grau que um instrumento de medida 

realmente mede o que está se propondo a medir. Tendo em mente a afirmação, é considerado 

que para fundamentar a validade da escala, – indispensável para qualquer instrumento de 

medida – será necessário analisar a validade da proposta de mensuração; o fato de a medida ter 

alto nível de confiança não significa que seja uma medida válida, mas uma medida válida é 

necessariamente confiável (COSTA, 2011).  

Para verificar a validade do instrumento, foi realizado a modelagem de equações 

estruturais baseadas nos mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares – PLS-PM). Foi 

utilizado o software estatístico SmartPLS 3. Diferente do modelo baseado em covariância, a 

modelagem de equações estruturais com mínimos quadrados parciais possui algumas 

peculiaridades. O PLS-PM tem como foco a análise preditiva. Especificamente, o objetivo é 

maximizar a variância das variáveis endógenas explicadas pelas variáveis exógenas (HAIR et 

al., 2014). O foco preditivo é apropriado para cumprir os objetivos de pesquisas com dados 
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provenientes de seres humanos. O PLS-PM não necessita que o pressuposto da normalidade 

para as distribuições de dados seja atendido (HAIR et al., 2012). Distribuições de dados em 

ciências sociais aplicadas tendem à distorção pela à assimetria e/ou curtose. Portanto, nesse 

contexto, é um método adequado, pois os resultados não são fortemente afetados pela natureza 

dos dados. O PLS-PM é ideal para a estimativa de modelos complexos, especialmente para 

construtos de segunda ordem tanto reflexiva quanto formativa (HAIR et al, 2014; 

LOHMOLLER, 1989).O PLS-PM é preferido para os testes de interações, pois não inflaciona 

o erro de mensuração (CHIN et al, 2003). Nota-se que os resultados das modelagens de 

equações estruturais provenientes da análise das matrizes de covariância (AMOS) e da análise 

das matrizes de correlação (SmartPLS) não costumam diferir significativamente (HAIR et al, 

2014).  

Algumas das limitações para o uso do PLS-PM é o fato de que os resultados tendem a 

superestimar as cargas fatoriais de itens e subestimam os coeficientes de caminho, além do 

coeficiente de determinação (R2). O uso de modelagens com matrizes de covariância também 

tem suas limitações, os resultados tendem a superestimar as relações estruturais e a subestimar 

as cargas dos itens. Desta forma, o uso do PLS-PM oferece um teste mais conservador das 

relações hipotéticas.  

Para Hair et al (2012) as fraquezas dos modelos baseados nos mínimos quadrados 

parciais (PLS-PM) são os pontos fortes das matrizes de covariância (AMOS) e vice-versa. 

Quando os dados não seguirem a distribuição normal e o modelo possuir construtos de segunda 

ordem, a utilização do PLS-PM é a abordagem metodológica mais adequada. PLS-PM é 

amplamente aceita e utilizada em estudos publicados nos principais periódicos acadêmicos de 

administração e marketing (ERNST et al, 2010; HENNIG-THURAU et al, 2009; BOLANDER, 

et al, 2015). 

 

4.5.1 Confiabilidade no PLS-PM 

 

A confiabilidade pode ser definida em o quanto a escala é constante em seus resultados, 

consistindo em analisar a ausência de erros aleatórios presentes na mesma. Usualmente, o 

indicador utilizado é o Alfa de Cronbach. O coeficiente alpha é calculado da variância das 

respostas individuais e da variância da somatória dos componentes do questionário. Apesar de 

bem aceita no meio acadêmico e científico, o Alpha de Cronbach ainda possui algumas críticas 

que precisam ser levadas em consideração. Entre elas está o fato de poder gerar coeficientes de 
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alpha elevados apenas colocando variáveis redundantes, ou seja, quanto mais parecidos forem 

entre si os itens, maior será o coeficiente alpha, o que contraria o pressuposto teórico de que se 

deve apenas utilizar itens distintos entre si, de modo a demonstrar diferentes facetas do 

construto sob análise (costa, 2011).   A Confiabilidade Composta é mais adequada ao PLS-PM, 

pois prioriza as variáveis de acordo com as suas confiabilidades, enquanto o Alfa de Cronbach 

é muito sensível ao número de variáveis em cada constructo e tamanho da amostra, neste caso, 

a confiabilidade composta é muito melhor e não sofre essas limitações (HAIR et al, 2017). 

 

4.5.2 Validade Convergente no PLS-PM 

 

A forma indicada para a análise da validade convergente no PLS-PM é o cálculo da 

Variância Média Extraída (Average Variance Extracted – AVE). É definida pela porção dos 

dados que é explicada por cada um dos constructos, respectivos aos seus conjuntos de variáveis 

ou quanto, em média, as variáveis se correlacionam positivamente com os seus respectivos 

constructos. Assim, quando as AVE são maiores que 0,500 admite-se que o modelo converge 

a um resultado satisfatório. (FORNELL e LARCKER, 1981; HENSELER; RINGLE e 

SINKOVICS, 2009 HAIR et al., 2014).   

 

4.5.3 Validade Discriminante no PLS-PM 

 

Para Hair et al. (2017) a validade discriminante é a medida em que um construto é 

verdadeiramente distinta de outros construtos por padrões empíricos. Assim, estabelecer 

validade discriminante implica que um construto é único e captura fenômenos não 

representados por outros construtos no modelo. Nesta pesquisa foram utilizadas três medidas 

de validade discriminante. As cargas cruzadas, critério Fornell-Larcker e Heterotrait-monotrait 

ratio of correlations (HTMT). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção é destinada a apresentar e discutir os resultados, a partir dos métodos, técnicas 

e os procedimentos metodológicos descritos, para obter uma resposta quanto ao problema de 

pesquisa.  

 

5.1 Características e Perfil dos Respondentes 

 

 

As informações descritas aqui, visam caracterizar o perfil dos respondentes desta 

pesquisa, demonstrando as estatísticas descritivas de frequência e frequência relativa. De forma 

sistematizada foram calculadas as frequências das respostas sobre sexo, idade, cor ou raça, 

renda mensal, estado civil e escolaridade, conforme tabela 3.  

Ao total, 377 (47,3%) dos respondentes são do sexo masculino e 420 (52,7%) são do 

sexo feminino. A idade foi dividida em faixas onde, 437 (43,54%) respondentes tiveram idades 

de 19 a 29 anos; 234 (29,36%) respondentes com idades de 30 a 39 anos; 155 (19,45%) 

respondentes com idades de 40 a 49 anos; 51 (6,4%) com idades de 50 a 59 anos e 10 (1,25%) 

respondentes com idades acima de 60 anos. Nota-se que 72,90% da amostra foi composta com 

respondentes de 19 a 39 anos de idade.  

Com relação a distribuição das frequências dos respondentes por Cor ou Raça, conforme 

tabela 3, 36 (4,5%) dos respondentes responderam “Amarela”; 391 (49,1%) dos respondentes 

responderam “Branca”; 40 (5%) responderam “Preta”; 318 (39,9%) responderam “Parda” e 12 

(1,5%) preferiram não declarar cor ou raça. É apontado que a maior parte da amostra foi 

composta por respondentes autodeclarados Pardos e Brancos (89%). 

A renda mensal de 48 (6%) respondentes foi menos de 1 salário mínimo; 197 (24,70%) 

respondentes tiveram renda mensal entre 1 e 2 salários mínimos; 127 (15,9%) respondentes 

tiveram renda mensal entre 2 e 3 salários mínimos; 72 (9%) respondentes tiveram renda mensal 

entre 3 e 4 salários mínimos; 81 (10,2%) respondentes tiveram renda mensal entre 4 e 5 salários 

mínimos e 272 (34,1%) respondentes tiverem renda mensal acima de 5 salários mínimos. A 

renda mensal da amostra se concentrou entre 1 a 2 salários mínimos e acima de 5 salários 

mínimos, representando 58,8% dos respondentes. 

Para o Estado Civil dos respondentes, 316 (39,6%) respondentes são solteiros; 360 

(45,2%) dos respondentes são casados; 84 (10,5%) estão em uma união estável e 37 (4,6%) são 

divorciados. A amostra foi composta em sua maioria por Casados e Solteiros (84,8%). 
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Por fim, quanto ao grau de Escolaridade dos respondentes, 33 (4,1%) têm o ensino 

fundamental; 198 (24,8%) são pós-graduados; 311 (39%) dos respondentes completaram o 

ensino médio e 255 (32%) completaram o ensino superior. A amostra foi composta 

majoritariamente por concluintes do ensino médio e superior (71%). 

 

Tabela 3 — Distribuição das frequências dos dados demográficos. 

Sexo Frequência Porcentagem  Porcentagem cumulativa 

Masculino 377 47,30%  47,30% 

Feminino 420 52,70%  100,00% 

Idade Frequência Porcentagem  Porcentagem cumulativa 

De 19 a 29 anos 347 43,54%  43,54% 

De 30 a 39 anos 234 29,36%  72,90% 

De 40 a 49 anos 155 19,45%  92,35% 

De 50 a 59 anos 51 6,40%  98,75% 

60 anos ou mais  10 1,25%  100,00% 

Cor ou Raça Frequência Porcentagem  Porcentagem cumulativa 

Amarela 36 4,50%  4,50% 

Branca 391 49,10%  53,60% 

Preta 40 5,00%  58,60% 

Parda 318 39,90%  98,50% 

Prefiro não declarar 12 1,50%  100,00% 

Renda Mensal Frequência Porcentagem  Porcentagem cumulativa 

Menos de 1 Salário Mínimo 48 6,00%  6,00% 

Entre 1 e 2 Salários Mínimos 197 24,70%  30,70% 

Entre 2 e 3 Salários Mínimos 127 15,90%  46,70% 

Entre 3 e 4 Salários Mínimos 72 9,00%  55,70% 

Entre 4 e 5 Salários Mínimos 81 10,20%  65,90% 

Acima de 5 Salários Mínimos 272 34,10%  100,00% 

Estado Civil Frequência Porcentagem  Porcentagem cumulativa 

Solteiro (a) 316 39,60%  39,60% 

Casado (a) 360 45,20%  84,80% 

União Estável 84 10,50%  95,40% 

Divorciado (a) 37 4,60%  100,00% 

Escolaridade Frequência Porcentagem  Porcentagem cumulativa 

Ensino Fundamental 33 4,10%  4,10% 

Pós-Graduação 198 24,80%  29,00% 

Ensino Médio 311 39,00%  68,00% 

Ensino Superior 255 32,00%  100,00% 

Total 797 100%  
 

Fonte: Autor (2019). 

 

A amostra foi dividida em dois grupos, o primeiro formado por Empreendedores, 

composto por 394 (49,4%) de respondentes e o outro formado por Gerentes composto por 403 

(50,6%), resultando numa amostra total de 797 respondentes. O critério para determinar a qual 
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grupo pertenciam foi o de ser proprietário do próprio negócio, conforme tabela 4. Caso fossem 

proprietários, foram agrupados como Empreendedores, se não fossem, foram agrupados como 

Gerentes. Com relação se já assinaram a carteira de trabalho de alguém, 440 (55,20%) 

respondentes afirmaram que sim, e 357 (44,80%) afirmaram que não. Um total de 415 (52,10%) 

respondentes afirmaram que trabalham apenas de forma assalariada e 382 (47, 90%) afirmaram 

que não, indicando que há uma segunda fonte de renda. Quando questionados se gerenciavam 

equipes, 695 (87,20%) respondentes responderam que sim e apenas 102 (12,80%) responderam 

não, indicando que alguns proprietários também atuam como gerentes. Por fim, 420 (52,70%) 

respondentes já fundaram uma empresa e 377 (47,30%) nunca fundaram uma empresa. 

 

Tabela 4 — Distribuição dos respondentes para agrupamento. 

Pergunta Resposta Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

cumulativa 

Você é proprietário do próprio negócio? Sim 394 49,40% 49,40% 

  Não 403 50,60% 100,00% 

Você já assinou a carteira de trabalho de alguém? Sim 440 55,20% 55,20% 

  Não 357 44,80% 100,00% 

Você só trabalha de forma assalariada? Sim 415 52,10% 52,10% 

  Não 382 47,90% 100,00% 

Você gerencia equipes? Sim 695 87,20% 87,20% 

  Não 102 12,80% 100,00% 

Você já fundou uma empresa? Sim 420 52,70% 52,70% 

 Não 377 47,30% 100,00% 

Total  797 100%  
Fonte: Autor (2019). 

 

5.2 Estatística Descritiva das Variáveis Latentes 

 

A seguir são analisados a respostas dos respondentes desta pesquisa de forma descritiva, 

demonstrando as estatísticas descritivas das medidas de tendência central (média, mediana e 

moda) e medidas de dispersão (desvio padrão)  com todos os itens de cada traço de 

personalidade do Big Five e propensão ao risco, levando em consideração aqueles que devem 

ter sua escala previamente invertida, conforme descrita na tabela 5. 

O traço de personalidade Abertura para Novas Experiências foi analisado com base na? 

percepção dos respondentes desta pesquisa. A percepção destes atores é explicitada na tabela 

6. Foi possível destacar 3 itens que obtiveram maiores médias de concordância. O item ABE1 

(Tem uma imaginação fértil) com média ponderada de 3,68, ABE2 (Gosta de refletir, brincar 
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com as ideias) com média ponderada de 3,8 e ABE5 (É curioso, sobre muitas coisas diferentes) 

com média ponderada de 4. Estes itens indicam a que os respondentes se autodeclaram curiosos, 

pensadores e com uma imaginação fértil. Esse traço de personalidade é atribuído mais a 

empreendedores do que a gerentes (ZHAO; SEIBERT, 2006; ANDRADE, 2008; DAFT, 2010; 

BRANDSTÄTTER, 2010; ANTONCIC, 2013, FIGUEIREDO, 2017). 

 

Tabela 5 — Descritivos para Abertura para Novas Experiências. 
  Frequência %        

Itens 1 2 3 4 5 Média Mediana Moda 

Desvio 

Padrão 

ABE1 7 12,9 18,7 27,4 34 3,68 3,9 5 1,256 

ABE2 7 6 17,2 34,3 35,5 4 4 5 1 

ABE3 5,1 8,9 21,5 33,0 31,5 3,8 3,9 4 1,1 

ABE4 4 15,3 22,7 26,5 31,5 3,7 3,8 5 1,2 

ABE5 3,3 7,8 16,7 28,1 44,2 4,0 4,2 5 1,1 

ABE6 5,4 8,4 17,9 28,9 39,4 3,88 4,11 5 1,176 

ABE7 8,5 11,8 15,3 28,5 35,9 3,71 4 5 1,293 

ABE8 6,9 10,2 23,2 30,5 29,2 3,65 3,79 4 1,196 

ABE9 13 13,7 28,2 27,7 17,3 3,23 3,33 3 1,257 

ABE10 13,3 22,2 17,6 20,7 26,2 3,24 3,3 5 1,398 

Fonte: Autor (2019). 

 

O traço de personalidade Amabilidade foi analisado com base a percepção dos 

respondentes desta pesquisa. A percepção destes atores é explicitada na tabela 6. Foram 

destacados 3 itens que obtiveram maiores médias de concordância. O item AMA6 (Gosta de 

cooperar com os outros) com média ponderada de 4,08, AMA8 (É confiável) com média 

ponderada de 3,99 e AMA5 (É amável, tem consideração pelos outros) com média ponderada 

de 3,94. Em termos gerais, tais achados indicam que eu sua maioria, os respondentes gostam 

de cooperar com outros, se consideram confiáveis, amáveis e têm consideração pelas outras 

pessoas. Não obstante, esse traço de personalidade é atribuído em maior grau a gerentes, que 

tendem a possuir maior amabilidade do que empreendedores (ZHAO; SEIBERT, 2006; 

ANDRADE, 2008; BRANDSTÄTTER, 2010; ANTONCIC, 2013; FIGUEIREDO, 2017).  

. 
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Tabela 6 — Descritivos para Amabilidade. 
  Frequência %         

Itens 1 2 3 4 5 Média Mediana Moda 

Desvio 

Padrão 

AMA1 8,8 18,3 22 25,3 25,6 3,41 3,50 5 1,284 

AMA2 2,6 13,4 19,8 24,1 40 3,85 4,06 5 1,163 

AMA3 6,4 16,3 21,2 21,8 34,3 3,61 3,78 5 1,279 

AMA4 5,3 14,9 25 26,7 28,1 3,57 3,67 5 1,193 

AMA5 2,3 8,9 20,5 26,2 42,2 3,97 4,15 5 1,089 

AMA6 2,8 8,7 16,7 21,3 50,6 4,08 4,31 5 1,123 

AMA7 3,5 15,2 30,4 30,7 20,2 3,49 3,53 4 1,082 

AMA8 3,4 10,8 16,3 22,5 47,1 3,99 4,24 5 1,171 

AMA9 2,9 10,7 17,8 26,5 42,2 3,94 4,16 5 1,133 

Fonte: Autor (2019). 

 

O traço de personalidade Extroversão foi analisado com base a percepção dos 

respondentes desta pesquisa. A percepção destes atores é explicitada na tabela 7. Foi possível 

destacar 3 itens que obtiveram maiores médias de concordância. O item EXT7 (É sociável, 

extrovertido) com média ponderada de 4,09, EXT2 (É cheio de energia) com média ponderada 

de 4 e EXT3 (É conversador, comunicativo) com média ponderada de 3,96. Indicando que os 

respondentes se autodeclaram sociáveis, extrovertidos, cheios de energia e comunicativos. Esse 

traço de personalidade é atribuído mais a empreendedores do que a gerentes. Empreendedores 

têm direto com fatores externos e internos e precisam se comunicar mais (ZHAO; SEIBERT, 

2006; ANDRADE, 2008; BRANDSTÄTTER, 2010; FIGUEIREDO, 2017). 

 

Tabela 7 — Descritivos para Extroversão. 

  Frequência %         

Itens 1 2 3 4 5 Média Mediana Moda 

Desvio 

Padrão 

EXT1 14,4 10,8 13,4 40,7 20,7 3,42 3,67 4 1,32 

EXT2 3,1 6,6 17,4 32,6 40,2 4 4,18 5 1,061 

EXT3 3,6 7,0 18,6 30,7 40,0 3,96 4,15 5 1,093 

EXT4 5,4 10,2 22,1 27,2 35,1 3,77 3,95 5 1,188 

EXT5 3,5 12 16,8 32,1 35,5 3,84 4,05 5 1,139 

EXT6 11,3 8,2 20,1 43,9 16,6 3,46 3,64 4 1,193 

EXT7 0,8 5,4 19,6 32,2 42 4,09 4,22 5 0,944 

EXT8 13,4 10,3 14,2 32 30,1 3,55 3,83 4 1,365 

Fonte: Autor (2019). 

 

O traço de personalidade Neuroticismo foi analisado com base a percepção dos 

respondentes desta pesquisa. A percepção destes atores é explicitada na tabela 8. Foram 

destacados 3 itens que obtiveram maiores médias de concordância. O item NEU5 (É 

temperamental, muda de humor facilmente) com média ponderada de 3,77, NEU8 (É 

emocionalmente estável, não se altera facilmente) com média ponderada de 3,20 e NEU7 
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(Preocupa-se muito com tudo) com média ponderada de 3,17. Em termos gerais, tais achados 

indicam que os respondentes possuem um certo grau de instabilidade emocional por mudarem 

de humor facilmente e serem preocupados com tudo. Esse traço de personalidade é atribuído 

com um maior grau a gerentes do que empreendedores (FILION, 2000; ANDRADE, 2008 

ZHAO; SEIBERT, 2006; BRANDSTÄTTER, 2010; FIGUEIREDO, 2017). 

 

Tabela 8 — Descritivos para Neuroticismo. 
  Frequência %         

Itens 1 2 3 4 5 Média Mediana Moda 

Desvio 

Padrão 

NEU1 15,3 25,2 20,2 20,1 19,2 3,0 3,0 2,0 1,4 

NEU2 24,3 34,8 17,4 15,2 8,3 2,48 2,3 2,0 1,2 

NEU3 13,8 27,6 20,7 19,7 18,2 3,01 2,93 2 1,325 

NEU4 13,8 23,5 22,1 19,9 20,7 3,1 3,08 2 1,344 

NEU5 2,9 8,5 30,2 25,3 33 3,77 3,84 5 1,087 

NEU6 15,2 28,5 20,8 19,4 16,1 2,93 2,83 2 1,314 

NEU7 10,9 24,2 22,6 21,1 21,2 3,17 3,16 2 1,307 

NEU8 12,2 16,9 25,1 30,5 15,3 3,2 3,3 4 1,239 

Fonte: Autor (2019). 

 

O traço de personalidade Conscienciosidade foi analisado com base a percepção dos 

respondentes desta pesquisa. A percepção destes atores é explicitada na tabela 9. Foi possível 

destacar 3 itens que obtiveram maiores médias de concordância. O item CON5 É um 

trabalhador de confiança) com média ponderada de 4,25, CON3 (É minucioso, detalhista no 

trabalho) com média ponderada de 4,24 e CON4 (É preguiçoso) com média ponderada de 4,23, 

este último indicando o grau de discordância por ter sua escala invertida. Os respondentes de 

maneira geral se autodeclaram trabalhadores de confiança, minuciosos, detalhistas e não 

preguiçosos. Esse traço de personalidade é atribuído com um maior grau a empreendedores do 

que gerentes. Empreendedores trabalham em ambientes com menor margem de erro, 

necessitando maior foco nos objetivos (ZHAO; SEIBERT, 2006; ANDRADE, 2008; 

BRANDSTÄTTER, 2010; FIGUEIREDO, 2017). 
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Tabela 9 — Descritivos para Conscienciosidade. 
  Frequência %         

Itens 1 2 3 4 5 Média Mediana Moda 

Desvio 

Padrão 

CON1 3,9 5,5 15,7 25,6 49,3 4,11 4,32 5 1,1 

CON2 3 5,4 14,1 25,2 52,3 4,18 4,39 5 1,057 

CON3 3,9 3,9 10,9 27,0 54,3 4,24 4,44 5 1,05 

CON4 1,5 2,9 12 38,6 44,9 4,23 4,34 5 0,878 

CON5 3,3 4,3 11,9 25,2 55,3 4,25 4,45 5 1,037 

CON6 3,1 4,9 10,5 33,4 48,1 4,18 4,36 5 1,016 

CON7 3,1 5,5 13,9 37,4 40 4,06 4,23 5 1,02 

CON8 4,1 3,9 11,8 31,2 48,9 4,17 4,36 5 1,053 

CON9 6,6 8,4 16,4 30 38,5 3,85 4,1 5 1,21 

Fonte: Autor (2019). 

 

Por fim, com base na percepção dos respondentes, os descritivos de Propensão ao Risco 

são expostos na tabela 10.  

 

Tabela 10 — Descritivos para Propensão ao Risco.  
Frequência % 

    

Itens 1 2 3 4 5 Média Mediana Moda Desvio 

Padrão 

RIS1 67,5 18,8 4,5 3,9 5,3 1,61 1,38 1 1,094 

RIS2 20,2 19,9 15,2 22,7 22 3,06 3,12 4 1,453 

RIS3 13,2 12,9 18,6 34,1 21,2 3,37 3,55 4 1,307 

RIS4 21,1 17,2 16,7 33,6 11,4 2,97 3,13 4 1,345 

RIS5 18,9 23,3 11,8 14,9 31 3,16 3,14 5 1,536 

RIS6 9,8 9 11,8 38,1 31,2 3,72 4,01 4 1,263 

RIS7 52,8 29,2 8,3 6,6 3 1,78 1,57 1 1,049 

RIS8 15,6 10,8 18,7 27,2 27,7 3,41 3,62 5 1,396 

RIS9 16,1 12,8 17,2 31 23 3,32 3,52 4 1,378 

RIS10 12 21 22,6 25,7 18,7 3,18 3,24 4 1,291 

Fonte: Autor (2019). 

 

Destacou-se 3 itens que obtiveram maiores médias de concordância. O item RIS6 (Eu 

costumo ver os riscos como um desafio) com média ponderada de 4,01, RIS8 (Eu assumiria 

uma dívida ao longo prazo, acreditando nas vantagens que uma oportunidade de negócio me 

traria) com média ponderada de 3,62 e RIS3 (Eu prefiro evitar riscos) com média ponderada de 

3,55, este último com sentido inverso, medindo o grau de discordância dos respondentes. Os 

respondentes costumam ver os riscos como desafios, com a possibilidade de assumir dívidas ao 

longo prazo, esperando por vantagens e assumindo riscos. Esse traço de personalidade é 

atribuído mais a empreendedores do que a gerentes.  
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5.3 Análise do Modelo de Equações Estruturais com Mínimos Quadrados Parciais 

(Partial Least Squares – PLS-PM) 

 

A modelagem de equações estruturais foi estimada com mínimos quadrados parciais 

(Partial Least Squares – PLS-PM) através do software SmartPLS 3. Essa análise tem por 

objetivo verificar a adequação dos itens às suas respectivas variáveis latentes, bem como 

analisar a estrutura de interações e relações causais entre essas mesmas variáveis. Para a 

modelagem de equações estruturais com os mínimos quadrados parciais (PLS-PM) foi estimada 

uma amostra conforme Ringle, Silva e Bido (2014), e utilizado o software G*Power 3.1 para 

calculá-la (FAUL et al, 2009). Foi avaliado e utilizado o construto latente que recebe o maior 

número de preditores (Propensão ao Risco), neste caso 5, para o cálculo dentro de parâmetros 

recomendados por Cohen (1988) e Hair et al. (2014), com o poder do efeito de 0,80, f2 mediano 

= 0,15. A amostra mínima calculada foi de 43 casos, como proposto por Ringle et al. (2014), e 

foi coletado uma amostra superior a 18 vezes o indicado pelo software G*Power 3.1, composta 

por 797 respondentes. Desses 797, 394 considerados empreendedores, e 403 considerados 

gerentes. 

 

5.3.1 Análise do Modelo de Mensuração 

 

A partir da coleta de dados foi estimado um modelo de mensuração, conforme figura 1, 

no qual as variáveis latentes do Big Five foram preditoras da Propensão ao Risco, conforme as 

hipóteses indicadas nesta pesquisa. Na análise da validade e confiabilidade do modelo 

estrutural, foram geradas as cargas fatoriais dos itens, os coeficientes Alpha de Cronbach, as 

Variâncias Médias Extraídas, a Confiabilidade Composta, os fatores de inflação da variância 

(VIF) e o R2, indicados na tabela 11. 
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Figura 1 — Modelo de Equação Estrutural. 

 
   Fonte: Autor (2019). 

 

No modelo, optou-se por utilizar apenas os itens com cargas maiores que 0,700 (HAIR 

et al., 2009; 2014) indicados na tabela 11. Logo, foram excluídos os itens AMA2, AMA3, 

AMA5, AMA6, AMA8, AMA9, ABE4, ABE5, ABE6, ABE7, ABE9, ABE10, NEU1, NEU4, 

NEU5, NEU7, NEU8, CON1, CON3, CON5, CON6, CON7, CON9, EXT2, EXT3, EXT4, 

EXT5, EXT7, RIS1, RIS2, RIS4, RIS5, RIS6, RIS7 e RIS8. Na avaliação do modelo estrutural, 

o coeficiente de determinação de Pearson (R2), que representa a porção da variância das 

variáveis endógenas  que é explicada pelo modelo estrutural, calculado para a variável latente 

Propensão ao Risco foi de 0,432, considerado um efeito grande (COHEN, 1988).  

Os valores das Variâncias Médias Extraídas (AVE) foram maiores que 0,500, 

confirmando a validade convergente (FORNELL; LARCKER, 1981; HENSELER, RINGLE; 

SARSTEDT, 2015). Com a finalidade de verificar se há multicolineariedade foi calculado o 

fator de inflação da variância (VIF) de cada item, obtendo números abaixo de 5, considerados 

parâmetros ótimos (HAIR et al., 2017). Para a análise da confiabilidade, foram calculados os 
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coeficientes Alfa de Cronbach, cujos valores foram maiores que 0,700, e a Confiabilidade 

Composta (CR), com valores maiores que 0,500; ambos evidenciam a confiabilidade ótima do 

modelo (HAIR et al., 2009; 2014). 

 

Tabela 11 — Valores da qualidade de ajuste do modelo MEE. 

Variável Latente Itens Cargas VIF α Cronbach AVE CR R2 

Abertura para Novas Experiências ABE1 0.857 1.622 0.808 0.613 0.863 - 
 ABE2 0.726 2.175 

    

 ABE3 0.803 2.083 
    

  ABE8 0.737 1.525 
    

Amabilidade AMA1 0.846 1.920 0.812 0.728 0.889 - 
 AMA4 0.918 2.641 

    

  AMA7 0.792 1.700 
    

Conscienciosidade CON2 0.906 2.056 0.777 0.690 0.869 - 
 CON4 0.819 1.543 

    

  CON8 0.760 1.611 
    

Extroversão EXT1 0.849 1.859 0.813 0.727 0.889 - 
 EXT6 0.838 1.721 

    

  EXT8 0.872 1.801 
    

Neuroticismo NEU2 0.754 1.224 0.725 0.645 0.845 - 

 NEU3 0.829 1.720 
    

  NEU6 0.825 1.797 
    

Propensão ao Risco RIS10 0.879 2.441 0.885 0.810 0.928 0.432 
 RIS3 0.899 2.682 

    

  RIS9 0.922 2.448 
    

Fonte: Autor (2019). 

 

Para verificar a validade discriminante do modelo, foram analisadas os Valores das 

Cargas Cruzadas, Critério de Fornell e Larcker (1981), e o Heterotrait-monotrait ratio of 

correlations (HTMT). Para a análise dos Valores das Cargas Cruzadas, as cargas devem ser 

maiores nas variáveis latentes originais do que em outras (RINGLE et al, 2014). Nesta pesquisa, 

todas as cargas calculadas foram maiores em suas respectivas variáveis latentes, quando 

comparadas às outras, conforme tabela 12, fato que indica a validade discriminante do modelo 

(CHIN, 1998). 
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Tabela 12 — Valores das Cargas Cruzadas. 

 

Itens 

Abertura 

para Novas 

Experiências Amabilidade Conscienciosidade Extroversão Neuroticismo 

Propensão 

ao Risco 

ABE1 0.857 -0.027 0.163 0.127 -0.006 0.109 

ABE2 0.726 -0.025 0.178 0.035 -0.002 0.016 

ABE3 0.803 -0.035 0.134 0.118 -0.037 0.090 

ABE8 0.737 0.027 0.077 0.104 -0.029 0.054 

AMA1 -0.010 0.846 -0.045 -0.104 0.047 -0.086 

AMA4 -0.014 0.918 -0.018 -0.096 0.028 -0.087 

AMA7 -0.038 0.792 -0.021 -0.060 -0.043 -0.074 

CON2 0.167 -0.029 0.906 0.104 -0.018 0.130 

CON4 0.143 -0.059 0.819 0.102 -0.002 0.112 

CON8 0.102 0.017 0.760 0.069 -0.027 0.080 

EXT1 0.093 -0.115 0.076 0.849 -0.052 0.510 

EXT6 0.161 -0.116 0.108 0.838 -0.050 0.534 

EXT8 0.108 -0.042 0.103 0.872 -0.118 0.618 

NEU2 -0.032 0.002 0.007 -0.059 0.754 -0.063 

NEU3 0.013 -0.005 0.020 -0.063 0.829 -0.061 

NEU6 -0.049 0.047 -0.080 -0.095 0.825 -0.051 

RIS10 0.067 -0.137 0.174 0.484 -0.059 0.879 

RIS3 0.094 -0.067 0.119 0.517 -0.086 0.899 

RIS9 0.118 -0.067 0.082 0.717 -0.057 0.922 

Fonte: Autor (2019). 

 

Para a análise da validade discriminante pelo critério de Fornell e Larcker (1981), 

foram comparadas as raízes quadradas dos valores Variâncias Médias Extraídas (AVE) de 

cada constructo, com as correlações de Pearson entre as variáveis latentes. As raízes 

quadradas das Variâncias Médias Extraídas (AVE) apresentaram valores maiores do que as 

correlações, conforme tabela 13; neste caso, foi confirmada a validade discriminante 

(FORNELL; LARCKER, 1981). 
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Tabela 13 — Validade Discriminante (Critério de Fornell e Larcker). 

Variável Latente ABE AMA CON EXT NEU RIS 

Abertura para Novas Experiências 0.783      

Amabilidade -0.023 0.854     

Conscienciosidade 0.170 -0.033 0.831    

Extroversão 0.141 -0.103 0.113 0.853   

Neuroticismo -0.026 0.016 -0.017 -0.089 0.803  

Propensão ao Risco 0.107 -0.097 0.132 0.654 -0.073 0.900 

Nota. *A diagonal são as raízes quadradas das variâncias médias extraídas (AVE). Abertura para Novas 

Experiências (ABE); Amabilidade (AMA); Conscienciosidade (CON); Extroversão (EXT); Neuroticismo 

(NEU); Propensão ao Risco (RIS). 

Fonte: Autor (2019). 

 

O último teste realizado para analisar a validade discriminante do modelo foi o 

Heterotrait-monotrait ratio of correlations (HTMT), descrito por Henseler et al., (2015). O 

HTMT é a média das correlações de indicadores através de variáveis latentes, que medem 

fenômenos diferentes, em relação à média das correlações dos indicadores dentro do mesmo 

construto. Os valores de HTMT obtidos estão abaixo de 0,900, conforme tabela 14, indicando 

que a validade discriminante foi estabelecida no modelo (HENSELER et al., 2015). 

 

Tabela 14 — Validade Discriminante (HTMT). 

Variável Latente ABE AMA CON EXT NEU RIS 

Abertura para Novas Experiências        

Amabilidade 0.048       

Conscienciosidade 0.213 0.052      

Extroversão 0.151 0.129 0.138     

Neuroticismo 0.054 0.066 0.071 0.113    

Propensão ao Risco 0.097 0.118 0.163 0.744 0.092   

Fonte: Autor (2019). 

Nota: Abertura para Novas Experiências (ABE); Amabilidade (AMA); Conscienciosidade (CON); Extroversão 

(EXT); Neuroticismo (NEU); Propensão ao Risco (RIS). 

 

5.3.2 Análise do Modelo Estrutural 

 

Para a análise do modelo estrutural, foram calculadas as significâncias das relações 

causais das variáveis latentes do Big Five na Propensão ao Risco, indicados na tabela 15, 

realizando um Bootstrapping, observado na Figura 2. O Bootstrapping é uma forma de 

reamostragem; neste método, foram extraídas 5000 observações da amostra original com 
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substituição. Substituição significa que cada vez que uma observação é tirada aleatoriamente 

da amostra, é devolvida à população de amostragem antes da próxima observação ser extraída 

(HAIR et al, 2017). As amostras de bootstrap são usadas para estimar o modelo de caminho 

PLS. Ou seja, ao usar 5.000 amostras, 5.000 modelos de trajetória PLS são estimados. As 

estimativas dos coeficientes formam uma distribuição que pode ser vista como uma 

aproximação da distribuição amostral. 

 

Figura 2 — Bootstrapping. 

 
Fonte: Autor. 

 

Os coeficientes de caminho observados na tabela 15, indicam o quanto um constructo 

se relaciona com outro. Os valores podem variar de -1,0 a +1,0. Quanto mais próximo a +1.0, 

mais forte é a relação positiva entre dois constructos (HAIR et al, 2017).  Para verificar se as 

relações são significativas, foram calculados o T-valores de student, que devem ser maiores que 

1,96 e P-valores menores que 0,05 (HAIR et al, 2017).   
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Os caminhos que obtiveram relação com Propensão ao Risco aceitas foram os das 

variáveis latentes Extroversão e Conscienciosidade, conforme tabela 15. Extroversão obteve 

um valor t de 25,457 e p-valor significativo (0,000) e Conscienciosidade obteve um valor t de 

2,317 e p-valor significativo (0,021). 

  

Tabela 15 — Valores dos coeficientes de caminho (T) do modelo ajustado. 

Hipóteses Relação 
Coeficientes 

de Caminho 
T-Valor P-Valor Decisão 

H7 Abertura para Novas Exp.-> Propensão ao Risco 0.005 0.207 0.836 Rejeitada 

H8 Amabilidade -> Propensão ao Risco -0.028 1.032 0.302 Rejeitada 

H9 Extroversão -> Propensão ao Risco 0.642 25.457 0.000 Aceita 

H10 Neuroticismo -> Propensão ao Risco -0.015 0.524 0.600 Rejeitada 

H11 Conscienciosidade -> Propensão ao Risco 0.058 2.317 0.021 Aceita 

Fonte: Autor. 

 

Para analisar os efeitos diretos das variáveis latentes do Big Five na Propensão ao Risco, 

foi utilizada a técnica Blindfolding, que permitiu calcular o valor Q² de Stone-Geisser (STONE, 

1974; GEISSER, 1974), para o critério de avaliação para a relevância preditiva do modelo. O 

Q² calculado para a variável latente Propensão ao Risco foi maior que zero, e indica que o 

modelo de caminho PLS tem relevância preditiva para este construto (HAIR et al., 2009; 2014).  

Para avaliar o quanto cada constructo é representativo para o modelo, conforme tabela 16, foi 

calculado o Tamanho do efeito (f2) ou Indicador de Cohen, os valores 0,02, 0,15 e 0,35, 

considerados pequenos, médios e grandes (COHEN, 1988; HAIR et al, 2009; 2014). Os valores 

do f2 para Amabilidade (0,428), Conscienciosidade (0,374), Extroversão (0,424) e Propensão 

ao Risco (0,550) foram considerados efeitos grandes e para as variáveis latentes Abertura para 

Novas Experiências (0,344) e Neuroticismo (0,293), foram considerados efeitos médios 

(COHEN, 1988; HAIR et al, 2009; 2014). 

 

Tabela 16 — Validade Preditiva (Q2) ou indicador de Stone-Geisser, e Tamanho do 

efeito (f2) ou Indicador de Cohen. 

Variável Latente CV RED (Q²)            CV COM (f²) 

Abertura para Novas Experiências  -  0.344 

Amabilidade  -  0.428 

Conscienciosidade  -  0.374 

Extroversão  -  0.424 

Neuroticismo  -  0.293 

Propensão ao Risco 0.318 0.550 

Fonte: Autor (2019). 
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5.4 Multigroup Analysis (MGA) 

 

O Multigroup Analysis (MGA) permite testar se grupos de dados pré-definidos têm 

diferenças significativas em suas estimativas de parâmetros específicas do grupo, indicadas nas 

figuras 3 e 4, como cargas fatoriais dos itens, os coeficientes Alpha de Cronbach, as Variâncias 

Médias Extraídas, a Confiabilidade Composta, os fatores de inflação da variância (VIF) e o R2. 

O SmartPLS 3 fornece resultados de três abordagens diferentes baseadas nos resultados de 

bootstrap de cada grupo. Nesta pesquisa, foi adotado método paramétrico, sendo realizado o 

teste de significância paramétrica para a diferença de resultados de PLS-SEM específicos do 

grupo que assumem variações iguais entre os grupos (SARSTEDT et al, 2011; HAIR et al, 

2018). 

Na figura 3 é possível observar os parâmetros do modelo estrutural para os 

Empreendedores. Destaca-se o caminho da variável latente Extroversão para Propensão ao 

Risco com um coeficiente calculado de 0,435. O Coeficiente de determinação de Pearson deste 

modelo resultou em um R2 de 0,221 considerado médio (COHEN, 1988). 

 

Figura 3 — Modelo Estrutural para Empreendedores. 

 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Na figura 4 é possível observar os parâmetros do modelo estrutural para os Gerentes. 

Destaca-se o caminho da variável latente Extroversão para Propensão ao Risco com um 

coeficiente calculado de 0,853. O Coeficiente de determinação de Pearson deste modelo, 

resultou em um R2 de 0,752 considerado alto (COHEN, 1988). 

Figura 4 — Modelo Estrutural para Gerentes. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

 Ao analisar ambos os modelos, é possível notar uma diferença nas estimativas, tanto nas 

cargas, como nos coeficientes de caminho e de determinação de Pearson. O modelo para 

gerentes apresentou de maneira geral maiores coeficientes calculados do que o modelo dos 

empreendedores. Para verificar se houve diferença estatística, foram calculados todos os 

parâmetros dos modelos separadamente, e verificado o seus respectivos p-valores.  

O coeficiente de determinação de Pearson foi calculado para cada modelo e comparado. 

Foi calculado uma diferença de 0,531, indicado na tabela 17 e com p-valor (0,000) significativo, 

havendo então, diferença entre os empreendedores e gerentes neste parâmetro. 



63 

 

 

 

 

Tabela 17 — Comparação entre os grupos para R2. 

Variável Latente R2 (Empreendedores) R2 (Gerentes) Diferença t-valor p-valor Decisão 

Propensão ao Risco 0.221 0.752 0.531 11.590 0.000 Aceita 

Fonte: Autor (2019). 

 

Os parâmetros de confiabilidade para cada modelo foram calculados e comparados. Para 

os coeficientes Alpha de Cronbach, as variáveis latentes Extroversão, Neuroticismo e 

Propensão ao Risco apresentaram diferenças de 0,443, 0,164 e 0,137 entre os grupos 

respectivamente, com p-valores significativos (0,000), havendo então, diferença entre os 

empreendedores e gerentes neste parâmetro, indicados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 — Comparação entre os grupos para Alpha de Cronbach. 

Variável Latente 

α Cronbach 

(Empreendedores) 

α Cronbach 

(Gerentes) Diferença t-valor  p-valor Decisão 

Abertura para Novas 

Experiências 0.768 0.804 0.036 1.265 0.206 Rejeitada 

Amabilidade 0.816 0.783 0.033 0.994 0.321 Rejeitada 

Conscienciosidade 0.698 0.787 0.089 1.558 0.120 Rejeitada 

Extroversão 0.490 0.933 0.443 7.501 0.000 Aceita 

Neuroticismo 0.642 0.806 0.164 4.237 0.000 Aceita 

Propensão ao Risco 0.944 0.807 0.137 6.382 0.000 Aceita 

Fonte: Autor (2019). 

 

Para a Confiabilidade Composta (CR), as variáveis latentes Extroversão e Propensão ao 

Risco apresentaram diferenças de 0,250 e 0,078 entre os grupos respectivamente, conforme 

tabela 19, com p-valores significativos (0,000), havendo então, diferença entre os 

empreendedores e gerentes neste parâmetro. 

 

Tabela 19 — Comparação entre os grupos para Confiabilidade Composta. 

Variável Latente 

CR 

(Empreendedores) 

CR 

(Gerentes) Diferença t-valor  p-valor Decisão 

Abertura para Novas 

Experiências 0.842 0.839 0.002 0.009 0.993 Rejeitada 

Amabilidade 0.513 0.858 0.345 1.219 0.223 Rejeitada 

Conscienciosidade 0.830 0.861 0.031 0.109 0.913 Rejeitada 

Extroversão 0.708 0.957 0.250 6.765 0.000 Aceita 

Neuroticismo 0.671 0.849 0.178 0.550 0.583 Rejeitada 

Propensão ao Risco 0.963 0.885 0.078 6.431 0.000 Aceita 

Fonte: Autor (2019). 

 

Para verificar se houve diferença nas validades convergentes, as Variâncias Médias 

Extraídas (AVE) foram calculadas para cada grupo. As variáveis latentes Extroversão e 
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Propensão ao Risco apresentaram uma diferença de 0,415 e 0,176 respectivamente, conforme 

tabela 20, com p-valores significativos, havendo então diferença entre os grupos neste 

parâmetro. 

 

Tabela 20 — Comparação entre os grupos para AVE. 

Variável Latente 

AVE 

(Empreendedores) 

AVE 

(Gerentes) Diferença t-valor p-valor Decisão 

Abertura para Novas 

Experiências 0.572 0.571 0.001 0.005 0.996 Rejeitada 

Amabilidade 0.351 0.678 0.327 1.720 0.086 Rejeitada 

Conscienciosidade 0.622 0.677 0.055 0.279 0.780 Rejeitada 

Extroversão 0.467 0.882 0.415 11.922 0.000 Aceita 

Neuroticismo 0.448 0.655 0.207 1.093 0.275 Rejeitada 

Propensão ao Risco 0.897 0.722 0.176 6.731 0.000 Aceita 

Fonte: Autor (2019). 

 

Foram calculadas todas as cargas para cada grupo.  Os itens EXT1 (É tímido, inibido), 

EXT6 (É reservado), RIS3 (Eu prefiro evitar riscos) e RIS10 (Eu assumo riscos) apresentaram 

diferenças de 0.553, 0.242, 0.182 e 0.141 entre os grupos respectivamente, conforme tabela 21, 

com p-valores significativos (0,000), havendo então, diferença entre os empreendedores e 

gerentes neste parâmetro. 

 

Tabela 21 — Comparação entre os grupos para Cargas Fatoriais. 

Itens Cargas (Empreendedores) Cargas (Gerentes) Diferença  t-valor  p-valor Decisão 

ABE1 0.804 0.608 0.196 0.508 0.612 Rejeitada 

ABE2 0.652 0.885 0.233 0.683 0.495 Rejeitada 

ABE3 0.810 0.679 0.131 0.335 0.738 Rejeitada 

ABE8 0.749 0.819 0.070 0.221 0.825 Rejeitada 

AMA1 0.907 0.941 0.034 0.076 0.940 Rejeitada 

AMA4 0.478 0.913 0.436 1.531 0.126 Rejeitada 

AMA7 0.046 0.561 0.516 1.257 0.209 Rejeitada 

CON2 0.893 0.945 0.052 0.145 0.885 Rejeitada 

CON4 0.695 0.798 0.103 0.250 0.803 Rejeitada 

CON8 0.765 0.709 0.056 0.139 0.889 Rejeitada 

EXT1 0.413 0.966 0.553 5.138 0.000 Aceita 

EXT6 0.671 0.913 0.242 3.614 0.000 Aceita 

EXT8 0.883 0.938 0.055 1.450 0.147 Rejeitada 

NEU2 0.398 0.915 0.516 1.312 0.190 Rejeitada 

NEU3 0.994 0.736 0.258 0.483 0.629 Rejeitada 

NEU6 0.445 0.766 0.320 0.712 0.477 Rejeitada 

RIS10 0.963 0.780 0.182 6.257 0.000 Aceita 

RIS3 0.963 0.822 0.141 4.920 0.000 Aceita 

RIS9 0.915 0.939 0.024 1.741 0.082 Rejeitada 

Fonte: Autor (2019). 
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5.5 Teste T de Student para Amostras Independentes 

 

Para testar as hipóteses sobre as diferenças entre empreendedores e gerentes nos traços 

de personalidade do Big Five e Propensão ao Risco, procedeu-se com o agrupamento dos itens 

aderentes resultantes da modelagem de equações estruturais em suas respectivas variáveis 

latentes, por meio da redução dos itens a um fator na Análise Fatorial Confirmatória (AFC) e, 

posteriormente, realizou-se o Teste-t de Student para amostras independentes, indicados na 

tabela 23. O Teste-t de Student é um teste paramétrico que possibilita inferências e afirmações 

sobre médias de populações relacionadas, considerando os conceitos estatísticos sobre 

homogeneidade e distribuição normal de uma amostra.  Amostras acima de 200 respondentes 

são suficientes para neutralizar os efeitos nocivos da não-normalidade (HAIR et al, 2006). 

 

Tabela 22 — Test-t de Student para amostras independentes. 

Hipótese Variável Latente Grupo Média t-valor p-valor Decisão 

H1 Abertura para  Empreendedores 0,2832 8,23 0,000 Aceita 

  Novas Experiências Gerentes -0,277       

H2 Amabilidade Empreendedores -0,219 -6,26 0,000 Aceita 

    Gerentes 0,214       

H3 Extroversão Empreendedores 0,2567 7,4 0,000 Aceita 

    Gerentes -0,251       

H4 Neuroticismo Empreendedores -0,068 -1,91 0,057 Rejeitada 

    Gerentes 0,0667       

H5 Conscienciosidade Empreendedores 0,3728 11,2 0,000 Aceita 

    Gerentes -0,364       

H6 Propensão ao Risco Empreendedores 0,2162 6,18 0,000 Aceita 

    Gerentes -0,211       

Fonte: Autor (2019). 

 

Portanto, ao considerar os valores do teste t, das médias, e as hipóteses de verificação, 

pode-se afirmar, sobre a Abertura para novas experiências, que o grupo Empreendedores obteve 

média maior (0,2832) com significância estatística (p<0,05) e o valor t foi de 8,23, que 

representa número superior a 1,96 (MALHOTRA, 2006); assim, rejeita-se a hipótese nula H0 

e aceita-se a hipótese alternativa de que existe diferença estatística entre os grupos, e inferindo 

que Empreendedores possuem maior média em Abertura para Novas Experiências do que 

Gerentes (H1). 

Para o traço de personalidade Amabilidade, o grupo Empreendedores obteve média 

menor (-0,219) com significância estatística (p<0,05) e o valor t foi de -6,26, que representa 

número inferior a -1,96 (MALHOTRA, 2006); assim, rejeita-se a hipótese nula H0 e aceita-se 
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a hipótese alternativa de que existe diferença estatística entre os grupos, e inferindo que 

Empreendedores possuem menor média em Amabilidade do que Gerentes (H2). 

Para o traço de personalidade Extroversão, o grupo Empreendedores obteve média 

maior (0,2567) com significância estatística (p<0,05) e o valor t foi de 7,4, que representa 

número superior a 1,96 (MALHOTRA, 2006); assim, rejeita-se a hipótese nula H0 e aceita-se 

a hipótese alternativa de que existe diferença estatística entre os grupos, e inferindo que 

Empreendedores possuem maior média em Extroversão do que Gerentes (H3). 

Para o traço de personalidade Neuroticismo, o grupo Empreendedores obteve média 

menor (-0,068), porém, não houve significância estatística (p>0,05) e o valor t foi de -1,91, que 

representa número superior a -1,96 (MALHOTRA, 2006); assim, aceita-se a hipótese nula H0 

de que os grupos são estatisticamente iguais e rejeita-se a hipótese alternativa de que existe 

diferença entre os grupos, e não podendo inferir que Empreendedores possuem menor média 

em Neuroticismo do que Gerentes (H4). 

Para o traço de personalidade Conscienciosidade, o grupo Empreendedores obteve 

média maior (0,3728) com significância estatística (p<0,05) e o valor t foi de 11,2, que 

representa número superior a 1,96 (MALHOTRA, 2006); assim, rejeita-se a hipótese nula H0 

e aceita-se a hipótese alternativa de que existe diferença estatística entre os grupos, e inferindo 

que Empreendedores possuem maior média em Conscienciosidade do que Gerentes (H5). 

Por fim, para Propensão ao Risco, o grupo Empreendedores obteve média maior 

(0,2162) com significância estatística (p<0,05) e o valor t foi de 6,18, que representa número 

superior a 1,96 (MALHOTRA, 2006); assim, rejeita-se a hipótese nula H0 e aceita-se a hipótese 

alternativa de que existe diferença estatística entre os grupos, e inferindo que Empreendedores 

possuem maior média em Propensão ao Risco do que Gerentes (H6). 

 

5.6 Discussão do Teste das Hipóteses 

 

As hipóteses propostas nesta pesquisa foram testadas de acordo com os procedimentos 

metodológicos descritos anteriormente e descritos na tabela 23. Em seguida, foram discutidos 

os resultados encontrados e confrontados com a literatura especializada. 
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Tabela 23 – Sumário do teste das hipóteses. 

Hipóteses Resultado 

H1 Empreendedores tem maior Abertura para novas experiências do que gerentes.  Confirmada 

H2 Empreendedores têm menor Amabilidade do que gerentes.    Confirmada 

H3 Empreendedores têm maior Extroversão do que gerentes.   Confirmada 

H4 Empreendedores têm menor Neuroticismo do que gerentes.   Rejeitada 

H5 Empreendedores têm maior Conscienciosidade do que gerentes.   Confirmada 

H6 Empreendedores têm maior Propensão ao Risco do que gerentes.   Confirmada 

H7 Abertura para Novas Experiências tem relação causal em Propensão ao Risco. Rejeitada 

H8 Amabilidade tem relação causal em Propensão ao Risco.   Rejeitada 

H9 Extroversão tem relação causal em Propensão ao Risco.   Confirmada 

H10 Neuroticismo tem relação causal em Propensão ao Risco.   Rejeitada 

H11 Conscienciosidade tem relação causal em Propensão ao Risco.   Confirmada 

Fonte: Autor (2019). 

A hipótese H1 foi confirmada, na qual consta que empreendedores tem maior abertura 

para novas experiências do que gerentes. A literatura aponta que abrir um novo negócio 

demanda uma busca por novas oportunidades de lucro e o contato com diferentes áreas que uma 

empresa exige, como recursos humanos, contabilidade, finanças e marketing. Além disso, o 

empreendedor mantém contato com diferentes cenários e situações, demandando 

aprendizagem, a versatilidade, a orientação para superar desafios, a imaginação e a criatividade. 

No entanto, não se pode afirmar que Abertura para novas experiências tem relação causal em 

Propensão ao Risco, a hipótese H7 foi rejeitada. Abrir novas empresas, exige que o 

empreendedor explore novas ideias, use sua criatividade para resolver problemas novos e adote 

uma abordagem inovadora para produtos, métodos de negócios ou estratégias. Ser gerente, por 

outro lado, tem maior ênfase em seguir as regras e procedimentos estabelecidos para coordenar 

a atividade e manter a produtividade atual. Mesmo nos ambientes organizacionais que mudam 

mais rapidamente, o papel gerencial provavelmente colocará mais ênfase em seguir políticas 

estabelecidas e implementar estratégias desenvolvidas por um nível hierárquico mais alto 

(ZHAO; SEIBERT, 2006; ANDRADE, 2008; DAFT, 2010; BRANDSTÄTTER, 2010; 

ANTONCIC, 2013, FIGUEIREDO, 2017).  

A hipótese H2 foi confirmada na qual consta que empreendedores tem menor 

amabilidade do que gerentes. Empreendedores trabalham com relativa instabilidade e maiores 

riscos do que gerentes. Gerentes por outro lado trabalham com regras pré-estabelecidas dentro 

das organizações e possuem direitos trabalhistas como CLT e seguro desemprego, o que lhes 

proporciona maior segurança. O cenário inseguro do empreendedorismo causa um maior grau 

de individualismo e menor empatia nos empreendedores. Gerentes que não possuem um certo 

grau de amabilidade, não conseguem conquistar empatia da sua equipe, o que pode acarretar 
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problemas. O empreendedor muitas vezes opera com menos acesso a proteções legais e com 

pouca margem de erro devido a recursos limitados, eles são ainda mais prováveis do que os 

gerentes a sofrerem sérias consequências das suas decisões. Não se pode afirmar que 

Amabilidade tem relação causal em Propensão ao Risco, a hipótese H8 foi rejeitada (ZHAO; 

SEIBERT, 2006; ANDRADE, 2008; DAFT, 2010; BRANDSTÄTTER, 2010; ANTONCIC, 

2013, FIGUEIREDO, 2017).    

A hipótese H3 foi aceita, onde empreendedores tem maior extroversão do que gerentes. 

Ser dono do próprio empreendimento demanda contato com diferentes stakeholders, sendo 

necessário um maior grau de extroversão do que para gerentes que trabalham com equipes 

menores. Estão frequentemente negociando com um fornecedor ou com um cliente para 

comprar seu produto ou serviço. Além dessas relações externas, a estruturação mínima de um 

novo empreendimento e a falta de uma área de recursos humanos bem estabelecida, sugere que 

o empreendedor pode esperar gastar um tempo considerável em interação interpessoal direta 

com seus parceiros e funcionários.  A hipótese H9 também foi aceita, sendo possível afirmar 

que Extroversão tem relação causal em Propensão ao Risco. Através do Multigroup Analysis 

(MGA) foi verificado que para gerentes, o caminho de Extroversão para Propensão ao Risco 

apontou uma diferença maior e significativa, inferindo que para esse grupo, o traço de 

personalidade Extroversão é mais influente para a assumir riscos (ZHAO; SEIBERT, 2006; 

DAFT, 2010; BRANDSTÄTTER, 2010; ANTONCIC, 2013, FIGUEIREDO, 2017). 

A hipótese H4 foi rejeitada, onde empreendedores tem menor Neuroticismo do que 

gerentes. Apesar da literatura apontar que ser dono do próprio negócio demanda maior 

estabilidade emocional do que gerir, isso não ocorreu na amostra pesquisada. Diversos autores 

apontam que fatores macroeconómicos externos como crises econômicas e instabilidade 

política elevam risco de manutenção das organizações. Esses fatores impactam diretamente os 

empreendedores, causando ansiedade e aversão ao risco, o que justifica a similaridade no traço 

de personalidade Neuroticismo entre empreendedores e gerentes na amostra estudada. Não 

aceitando a hipótese H10 de que Neuroticismo tenha relação causal em Propensão ao Risco 

(ZHAO; SEIBERT, 2006; DAFT, 2010; BYGRAVE; 2010ª; 2010b). 

A hipótese H5 foi aceita, a qual consta que empreendedores tem maior 

Conscienciosidade do que gerentes. A alta necessidade de realização leva os indivíduos a se 

tornar empreendedores, principalmente por causa de sua preferência por situações em que o 

desempenho é devido aos seus próprios esforços.  Para o bom funcionamento do próprio 

negócio, empreendedores devem ter foco nos objetivos e metas, visando o sucesso 
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organizacional de forma holística.  Gerentes possuem metas e objetivos relacionados com 

setores específicos da organização, e dependem de terceiros para isso. A hipótese H11 foi 

aceita. A Conscienciosidade possui relação causal significante com a Propensão ao Risco. 

Empreendedores utilizam a sua conscienciosidade para mitigar os riscos do negócio. O traço de 

personalidade Conscienciosidade apontou que ser minucioso e detalhista indica uma relação 

causal com propensão ao risco. É possível inferir que essas características ajudam a 

proporcionar maior segurança ao tomar uma decisão e assumindo riscos (ZHAO; SEIBERT, 

2006; DAFT, 2010; BRANDSTÄTTER, 2010; ANTONCIC, 2013, FIGUEIREDO, 2017).  

A hipótese H6 foi aceita. Empreendedores tem maior propensão ao risco do que 

gerentes. Apesar de não haver um consenso na literatura existente sobre se há diferença entre 

empreendedores e gerentes nessa característica, na amostra estudada foi possível inferir que 

empreendedores assumem mais riscos ao abrir o próprio negócio, contratar pessoas, ao lidar 

com fornecedores e clientes. Embora a adoção de riscos calculados reduza a probabilidade de 

falha, uma postura geralmente positiva em relação à tomada de risco é obrigatória em um 

ambiente onde os riscos são inevitáveis. Empreendedores de sucesso provavelmente assumem 

riscos calculados (BEGLEY; BOYD, 1987; TIMMONS et al, 1985).  Um ambiente que 

dificulta o empreendedorismo também colabora para este achado, visto que o Brasil é 

considerado um dos países como maior mortalidade de empresas do mundo (SEBRAE, 2018). 

Gerentes assumem riscos relativamente menores do que empreendedores, visto que trabalham 

em ambientes mais estáveis, como as organizações (ZHAO; SEIBERT, 2006; DAFT, 2010; 

BRANDSTÄTTER, 2010; FIGUEIREDO, 2017). A maioria das pessoas assumem riscos para 

colher algum benefício psicológico ou material, não pelo risco em si (NICHOLSON et al, 

2002).  O capital psicológico é uma característica individual importante para os 

empreendedores terem na liderança de seus novos empreendimentos por meio do processo 

empreendedor, pois os ajuda com a capacidade de perseverar em condições incertas e se 

recuperar do fracasso (HMIELESKI, 2008). 

Empreendedores e Gerentes são frequentemente usados como grupos comparação. Em 

resposta a hipótese de trabalho, é possível inferir que existem diferenças nos traços de 

personalidade e propensão ao risco entre esses grupos. Uma maior relação entre os traços de 

personalidade Extroversão, Abertura para Novas Experiências, Conscienciosidade do Big Five, 

bem como a Propensão ao Risco, é atribuída aos Empreendedores. Apenas o traço a 

Amabilidade obteve maior relação com Gerentes. Nesta pesquisa, o traço Neuroticismo não foi 

atribuído em maior grau a nenhum dos grupos.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O principal objetivo da pesquisa foi identificar as relações dos traços de personalidade 

e propensão ao risco entre empreendedores e gerentes  do estado de Rondônia por meio do 

instrumento de mensuração IGPF-5 do Big Five e a Escala de Propensão ao Risco (RPS) 

realizando, inclusive, testes sobre a validade e confiabilidade, sob o pressuposto que os 

construtos podem variar pela variação do tempo e de acordo com o ambiente pesquisado. 

Essa pesquisa propôs também validar os instrumentos IGPF-5 do Big Five e a escala de 

Propensão ao Risco (RPS). Os itens de cada constructo que demonstraram aderência a partir 

das cargas fatoriais foram utilizados para gerar os resultados. A partir das técnicas cálculo do 

coeficiente alpha de Cronbach, confiabilidade composta, cálculo das variâncias médias 

extraídas, analise fatorial confirmatória, cálculo das cargas cruzadas, critério Fornell-Larcker e 

HTMT, utilizados na modelagem de equações estruturais com os mínimos quadrados parciais, 

foi possível confirmar a confiabilidade (consistência interna), validade convergente e validade 

discriminante dos instrumentos de mensuração. 

A amostra adotada permitiu identificar os traços de personalidade dos grupos 

pesquisados. O teste de médias para amostras independentes indicou que houve diferença nos 

traços de personalidade Abertura para Novas Experiências, Extroversão, Amabilidade, 

Conscienciosidade e Propensão ao risco. Apenas o traço de personalidade Neuroticismo não 

indicou diferença estatística significante. Em reposta ao objetivo da pesquisa é concluído que 

empreendedores são mais extrovertidos, tem maior foco nos seus objetivos, são mais abertos a 

novas experiências, maiores tomadores de riscos e menos amáveis do que gerentes. Para a 

amostra da pesquisa, não foi identificada diferença na instabilidade emocional entre 

empreendedores e gerentes. 

Empreendedores obtiveram maior propensão ao risco do que gerentes, porém foram 

constatadas variações substanciais nos tamanhos dos coeficientes de caminho de Extroversão 

para Propensão ao Risco e no coeficiente de determinação de Pearson. Isso significa que para 

gerentes, ser extrovertido pode aumentar a sua capacidade de assumir riscos. Pesquisas futuras 

devem continuar a buscar pelos fatores que influenciam essa relação entre o traço de 

personalidade Extroversão e Propensão ao Risco. Estudos anteriores observaram que pode 

haver mais de um tipo de empreendedor ou gerente, e que esses diferentes tipos de 

empreendedorismo podem envolver diferentes habilidades e processos que exigem diferentes 

explicações teóricas. 
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Uma maior compreensão da relação entre os traços de personalidade e Propensão ao 

Risco tem o potencial de contribuir em diversas áreas aplicadas relacionadas ao 

empreendedorismo. As descobertas fornecem evidências sobre os traços da personalidade que 

distinguem uma pessoa que é suscetível a assumir riscos. Essas informações permitirão que os 

indivíduos se adaptem aos desafios e recompensas oferecidos por uma ocupação 

empreendedora ou gerencial. 

Embora esta seja uma pesquisa que utiliza a teoria da personalidade, existem diversas 

outras teorias que podem ser utilizadas no estudo do empreendedorismo. Os resultados mostram 

que a personalidade deve ser considerada como um componente importante de um modelo 

multidimensional de variáveis, processos e fatores ambientais que afetam o empreendedorismo, 

criação de novos empreendimentos, o trabalho gerencial e a propensão a assumir riscos. 

 Existem limitações associadas a esta pesquisa. Obter acesso a uma amostra de 

empreendedores e gerentes é difícil. A taxa de retorno dos questionários aplicados variou de 

40% a 60 %, o que implicou na necessidade de novas abordagens com a finalidade de maior 

sucesso no retorno dos questionários. Outra limitação é o fato de utilizar apenas um modelo 

para mensurar traços de personalidade. É proposto para estudos futuros, utilizar diferentes 

escalas para confirmar os resultados encontrados nesta pesquisa. 

Uma limitação de validade é que a amostra utilizada pode não ser representativa da 

população empreendedora e gerencial como um todo. Os resultados mostram a validade apenas 

para a amostra pesquisada em Rondônia, sendo necessário que outros estudos sejam realizados 

em busca indícios de sua validade. Estudos futuros devem propor novos itens para as escalas 

de mensuração de traços de personalidade e propensão ao risco, construídos a partir da 

investigação sobre empreendedores e gerentes.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Prezado Participante 

 

Estamos realizando uma pesquisa que objetiva identificar os traços de personalidade 

atribuídos a empreendedores e gerentes do estado de Rondônia e você foi selecionado para 

participar. 

Esta pesquisa tem fins acadêmicos e está vinculada ao Programa de Pós-graduação: 

Mestrado em Administração (PPGMAD) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Sua 

participação consiste em responder este questionário. Ele é composto por questões de múltipla 

escolha e busca identificar o nível de concordância dos respondentes com afirmações que são 

apresentadas. Marque a alternativa com que você mais se identifica. O preenchimento lhe 

tomará entre 10 a 15 minutos. 

Sua participação é voluntária e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não 

participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Contudo, sua participação é 

muito importante para a execução da pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato, você pode enviar um e-mail para o 

pesquisador Raul Pommer no raulpommer@hotmail.com ou para o orientador da pesquisa 

Osmar Siena no email siena@unir.br . Sua participação é fundamental para a fidedignidade, 

integridade e sucesso desta pesquisa. 

Grato, 

Raul Pommer 

(69) 99206-1480 

Mestrando do PPGA-UNIR. 
 

 

Caso possa responder a pesquisa no computador/celular/tablet, basta acessar o link: 

https://pt.surveymonkey.com/r/96HKZP3 
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1) Ao concordar em participar da pesquisa serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas. Sua 

participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como 

retirar sua participação a qualquer momento. 

(  ) Concordo em participar da pesquisa. (  ) Não concordo em participar da pesquisa. 

 

2) Sobre sua atuação profissional, responda TODAS. 

Você é proprietário do próprio negócio?                                 (  ) Sim (  ) Não 

Você já assinou a carteira de trabalho de alguém?                  (  ) Sim (  ) Não 

Você só trabalha de forma assalariada?                                   (  ) Sim (  ) Não 

Você gerencia equipes?                                                            (  ) Sim (  ) Não 

Você já fundou uma empresa?                                                 (  ) Sim (  ) Não 

 

3) Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

 

4) Cor ou Raça:                    5) Renda Mensal: 

(  ) Amarela                                 (  ) Menos de 1 Salário Mínimo 

(  ) Branca                                 (  ) Entre 1 e 2 Salários Mínimos 

(  ) Preta                                 (  ) Entre 2 e 3 Salários Mínimos 

(  ) Parda                                 (  ) Entre 3 e 4 Salários Mínimos 

(  ) Prefiro não declarar         (  ) Entre 4 e 5 Salários Mínimos 

                                             (  ) Acima de 5 Salários Mínimos 

   

5) Idade ____ 

 

6)  Grau de Escolaridade: 7) Qual seu estado civil?  8) Qual sua cidade? 

(  ) Ensino Fundamental     (  ) Solteiro (a)                (  ) Porto Velho 

(  ) Ensino Médio      (  ) Casado (a)                (  ) Ariquemes 

(  ) Ensino Superior      (  ) União Estável                (  ) Ji-paraná 

(  ) Pós-Graduação      (  ) Divorciado (a)                           (  ) Cacoal 

                              (  ) Viúvo (a)                (  ) Vilhena 
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A seguir encontram-se algumas 

características que podem ou não lhe dizer 

respeito. Por favor, escolha uma das opções 

na escala abaixo que melhor expresse sua 

opinião a você mesmo e anote no espaço ao 

lado de cada afirmação. Vale ressaltar que 

não existem respostas certas ou erradas.  

Escala 

Utilize a seguinte escala de resposta: 

1= Discordo totalmente;  

2= Discordo em parte;  

3= Nem concordo nem discordo;  

4= Concordo em parte;  

5= Concordo totalmente. 

01. É prestativo e ajuda os outros. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

02. É rude (grosseiro) com os outros. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

03. É confiável. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

04. É emocionalmente estável, não se altera 

facilmente. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

05. Gera muito entusiasmo. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

06. É sociável, extrovertido. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

07. Valoriza o artístico, o estético. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

08. É desorganizado. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

09. Preocupa-se muito com tudo. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

10. É curioso sobre muitas coisas diferentes. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

11. É reservado. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

12. Tem poucos interesses artísticos. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

13. Tem capacidade de perdoar, perdoa fácil. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

14. Prefere trabalho rotineiro. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

15. É inventivo, criativo. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

16. Gosta de refletir, brincar com as ideias. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

17. É sofisticado em artes, música ou literatura. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

18. Mantém-se calmo nas situações tensas. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

19. É temperamental, muda de humor 

facilmente. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 
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20. Fica nervoso facilmente. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

21. É facilmente distraído. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

22. É original, tem sempre novas ideias. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

23. É quieto, calado. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

24. Fica tenso com frequência. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

25. É relaxado, controla bem o estresse. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

26. Gosta de cooperar com os outros. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

27. É engenhoso, alguém que gosta de analisar 

profundamente as coisas. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

28. Tem uma imaginação fértil. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

29. Faz as coisas com eficiência. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

30. Faz planos e segue a risca. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

31. É um trabalhador de confiança. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

32. É preguiçoso. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

33. É assertivo, não teme expressar o que sente. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

34. É amável, tem consideração pelos outros. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

35. É minucioso, detalhista no trabalho. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

36. Insiste até terminar a tarefa ou o trabalho. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

37. Começa discussões, disputa com os outros. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

38. É descuidado. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

39. É conversador, comunicativo. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

40. É frio e distante. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

41. É cheio de energia. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

42. É tímido, inibido. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

43. É crítico com os outros. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

44. É depressivo, triste. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 
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Por favor indique até que ponto concorda ou 

discorda com as seguintes afirmativas. 

Escala 

Utilize a seguinte escala de resposta: 

1= Discordo totalmente;  

2= Discordo em parte;  

3= Nem concordo nem discordo;  

4= Concordo em parte;  

5= Concordo totalmente. 

1. Segurança em primeiro lugar.  (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

2. Eu não corro riscos com meu trabalho.  (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

3. Eu prefiro evitar riscos.  (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

4. Eu corro riscos regularmente.  (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

5. Eu realmente não gosto de não saber o que vai 

acontecer. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

 6. Eu costumo ver os riscos como um desafio.  (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

7. Me incomoda muito ser pego de surpresa por fatos 

que eu poderia ter previsto. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

 8. Eu assumiria uma dívida ao longo prazo, 

acreditando nas vantagens que uma oportunidade de 

negócio me traria.  (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

9. Admito correr riscos em troca de possíveis 

benefícios.  (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

10. Eu assumo riscos. (  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo em parte (  ) Nem concordo nem discordo    (  ) Concordo em parte     (  ) Concordo totalmente 

 

 


