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Resumo:  

Este estudo analisa as competências empreendedoras e a rede de relações 
sociais no processo de decisão do exercício profissional do fisioterapeuta. Na 
literatura sobre empreendedorismo as pesquisas existentes focam em 
separado, ora no construto competências empreendedoras (DRUCKER, 1986; 
PAIVA et al, 2006), ora no construto relações sociais (GRANOVETER, 1985; 
VASCONCELOS 2005). Neste trabalho busca-se entender como esses dois 
atributos são edificados nos serviços de fisioterapia e quais associações 
podem ser feitas entre competência empreendedora e sistemas de relações 
com a opção do profissional fisioterapeuta em ter ou não o seu próprio negócio. 
O segmento fisioterápico, além de ser a área de atuação do pesquisador, 
possibilita uma série de alternativas de negócios para o formando, o que se 
traduz em um rico campo de investigação para os objetos em estudo. Utilizou-
se uma metodologia de natureza qualitativa, realizada por meio de entrevistas 
semiestruturadas com profissionais fisioterapeutas. Os entrevistados foram 
assim classificados em relação ao estágio do negócio: inicial nascente; inicial 
novo; estabelecidos e outros no sentido de permitir uma análise estratificada 
que refletisse as etapas do exercício profissional e os tipos de negócios 
definidos pelo fisioterapeuta. Para gerar os resultados foi utilizada a análise de 
conteúdo clássica. Para agrupar os construtos fez-se uso da técnica de análise 
temática que permitiu agrupar os depoimentos evidenciados em sub-temas e 
núcleos de sentidos associados às competências empreendedoras e os 
sistemas de relações no campo fisioterápico. Em paralelo a essa análise 
exclusivamente qualitativa, onde se buscou abstrair os dados subjetivos das 
entrevistas, realizou-se também uma análise estatística simples. Nessa análise 
foram levantados os percentuais que representaram o nível de 
freqüência/recorrência nas respostas, sobre cada item dos construtos 
pesquisados no trabalho. Os resultados obtidos demonstram que entre as 
competências empreendedoras associadas à visão do ambiente, 62% dos 
entrevistados utilizaram a habilidade de aproveitar uma oportunidade no 
mercado e mais da metade não fizeram uso de informações preliminares sobre 
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o negócio. Já a opção pela carreira fisioterápica e sua a inclinação em se 
estabelecer como proprietários de um negócio foram fortemente influenciadas 
pela rede de relações sociais, sendo que a dimensão acadêmica se mostrou 
como mais influenciadora. 
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