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O estudo analisa os antecedentes da criação da iniciativa empresarial,
procurando-se encontrar os fatores pessoais e motivacionais que influenciam o
desencadear dessa iniciativa (…).
O desenho da investigação contempla a elaboração do quadro teórico de
referência, a formulação de hipóteses de investigação e a definição da
metodologia de pesquisa (…).
Os resultados do estudo permitem confirmar a existência de um conjunto de
fatores capaz de aumentar a predisposição para a criação de um negócio. Em
particular

os

traços

de

personalidade,

o

perfil

dos

indivíduos

(extrovertido/introvertido). A par destas componentes inatas emergiram outros
fatores contingenciais como o elevado nível de formação, o emprego anterior
e a participação noutros negócios (…).
O texto acima refere-se a um estudo realizado em Portugal. Tendo por base
esse texto responda às seguintes Questões:
1) Qual o tipo de investigação científica que está em causa? (1V)
2) Como procederia para realizar a revisão de literatura sobre os
antecedentes da iniciativa empresarial? Refira-se às principais fontes de
informação. (2V)
3) Em que medida o estudo pode ser replicável e onde? (1V)
4) O estudo é indutivo ou dedutivo? Porquê (1V)
5) Como sabe no método hipotético dedutivo existem 7 etapas. Refira-se
brevemente a cada uma delas (3V)

6) Defina o problema principal de investigação. (1V)
7) Identifique os conceitos e as variáveis presentes no estudo. (2V)
8) Quais os principais tipos de recolha de dados que conhece? Qual é o que
pode ser usado no estudo? Justifique (3V)
9) Defina em abstrato o método, a composição e a dimensão da amostra
que poderiam ser usados no estudo. (3V)
10)

Explique em que consiste o método do estudo de caso e de que

modo poderia ser usado no presente estudo. (3V)

