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RESUMO 

 
O presente trabalho monográfico discorre sobre as características e 
comportamentos de empreendedores de sucesso. Como resultado da pesquisa 
bibliográfica relativa ao tema principal – empreendedorismo por necessidade. O 
empreendedor deve partir da concepção de que não é uma regra o fato da equipe 
inicial estar completa, dependendo, portanto, de recursos necessários inerentes para 
o seu complemento. Tendo como objeto de pesquisa uma empresa de confecção 
feminina, pode-se afirmar que se trata, portanto, de um estudo de caso. Como forma 
de obtenção das informações necessárias para responder ao problema de pesquisa 
foi utilizado um roteiro de entrevista. Uma pessoa empreendedora precisa ter 
características específicas, como ser original, ter flexibilidade e facilidade nas 
negociações, tolerante quanto aos erros, ser pró-ativo, ser otimista, ter confiança e 
acreditar em sem negócio. Pode-se concluir que as incertezas se estenderão por 
todo o processo, e o grupo empreendedor terá de se adaptar aos riscos da melhor 
maneira possível, admitindo todas as possibilidades e consequências. 
 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Comportamento. Confecção. 
Empreendedorismo por necessidade 
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ABSTRACT 
 

This monograph discusses the characteristics and behaviors of successful 
entrepreneurs. As a result of the research literature on the main theme - the need for 
entrepreneurship. The entrepreneur must start from the assumption that a rule is not 
the fact of the initial team is complete, and therefore depends on the resources 
inherent to its complement. Having as a research object feminine clothing firm, we 
can affirm that it is therefore a case study. As a way of obtaining the information 
necessary to answer the research problem we used an interview guide. An 
enterprising person must have specific characteristics such as being unique, having 
the flexibility and ease in the negotiations, and tolerant to mistakes, be proactive, be 
optimistic, have faith and believe in no business. It can be concluded that 
uncertainties will extend through the entire process, and entrepreneurial group will 
have to adapt to the risks as best as possible, assuming all the possibilities and 
consequences. 
 
Keywords: Entrepreneurship. Behavior. Confection. Of necessity entrepreneurship 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil apresenta um índice elevado de desigualdade social, que, embora 

tenha melhorado nos últimos anos, ainda é uma das mais acentuadas do mundo. 

Após o choque abrupto em 2001 sobre a economia mundial, inclusive a brasileira, 

cresceu acentuadamente a atividade empreendedora por necessidade em proporção 

à atividade empreendedora total. A partir de 2003, o empreendedorismo por 

oportunidade retoma o crescimento, até atingir em 2007 o valor de 57% da 

população de empreendedores iniciais no Brasil (GEM, 2010). 

Dornelas (2001) faz um resgate histórico e identifica que a primeira definição 

de empreendedorismo é creditada a Marco Polo, sendo o empreendedor aquele que 

assume os riscos de forma ativa, físicos e emocionais, e o capitalista assume os 

riscos de forma passiva. 

Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o 

tempo e o esforço necessários, assumindo  os  riscos  financeiros, psíquicos e  

sociais correspondentes e recebendo as conseqüentes  recompensas da satisfação 

e independência econômica e pessoal (HISRICH; PETERS, 2004). 

De acordo com Dolabela (1999, p. 44), “ser empreendedor não é somente 

uma questão de acúmulo de conhecimento, mas a introjeção de valores, atitudes, 

comportamentos, formas de percepção do mundo e de si mesmo [...]”. 

O tema empreendedorismo é estudado há largos anos por economistas e 

académicos nas melhores universidades do mundo, tendo passado de uma mera 

atitude empresarial para uma disciplina que é estudada e ensinada nas escolas por 

esse mundo fora. Existem inúmeros cursos para ensinar estudantes e empresários a 

serem empreendedores, estando as livrarias e bibliotecas repletas de livros sobre 

esta temática (SCHWAB, 2011). 

Dessa forma, a monografia em questão justifica-se pela necessidade de saber 

as características e comportamentos de empreendedor de sucesso. Portanto, 
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chegou-se ao seguinte questionamento: Que comportamentos empreendedores são 

desenvolvidos por o empreendedorismo por necessidade?  

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as contribuições do 

empreendedorismo por necessidade no desenvolvimento do sucesso do negócio. E 

tem como objetivos específicos: a) apresentar conceitos e características das ações 

de empreendedorismo; b) diferenciar o empreendedorismo por necessidade e o 

empreendedorismo por oportunidade; c) identificar o perfil do empreendedor por 

necessidade; e d) identificar as vantagens de empreender por necessidade. 

Dessa forma, a presente monografia está dividida em sete capítulos, onde o 

primeiro capítulo refere-se à introdução em questão. O segundo capítulo apresenta o 

empreendedorismo, desde sua origem aos conceitos. O terceiro capítulo identifica o 

empreendedorismo por necessidade e oportunidade. O quarto capítulo apresenta o 

perfil empreendedor. O quinto capítulo aborda-se a metodologia utilizada na 

presente pesquisa. O sexto capítulo trata-se do estudo de caso. E o último capítulo 

refere-se às considerações finais, onde enfatiza se os objetivos foram alcançados.  
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2 EMPREENDEDORISMO 

 

 

2.1 Origem 

Empreendedorismo tem sua desinência na palavra inglesa entrepreneurship 

que, por sua vez, provém do francês entrepreuner, a qual significa 

empreendedorismo, acrescida do sufixo inglês ship: o estado de ser algo. 

Empreendedorismo, assim, significa estudo das ações do empreendedor. 

Empreendedorismo trata-se de uma idéia que vem tomando forma há mais ou 

menos 20 anos e que se desenvolveu intensamente na Inglaterra com o incentivo da 

antiga primeira ministra Margareth Thatcher. Com efeito, para fazer frente ao 

processo de privatização e conseqüente encolhimento do Estado. O governo inglês 

passou a incentivar o empreendedorismo como forma de dinamizar a economia para 

compensar a queda do nível de emprego. Para Guilhon (2000), empreendedorismo 

não é modismo: é mudança de atitude. 

2.2 Conceito 

O Brasil já conta com iniciativas importantes aliadas ao processo de 

consolidação de projetos na área de empreendedorismo, justamente porque o País 

apresenta um forte contingente de instituições e profissionais com capacidade de 

alavancar incentivos para criação de micro e pequenos negócios, a partir do sistema 

de incubação de empresas, ajudando no processo de disseminação da cultura 

empreendedora. 

Hoje, no País, a disseminação da importância do empreendedorismo para 

contribuir com o processo de desenvolvimento econômico local já é matéria de 

cursos técnicos e universitários. Considera-se que o ensino é agente fundamental 

para promover a mudança cultural e romper as barreiras de resistência à realização 

de idéias inovadoras; esse mecanismo, na verdade, vai gerar comportamentos e 

atividades que conduzam à inovação e à geração de riquezas.  
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A inserção do empreendedorismo nos currículos acadêmicos de 

universidades brasileiras é um fenômeno recente, esse movimento iniciou-se na 

década de 1980, pioneiramente, na Escola de Administração de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas – FGV, em São Paulo. Atualmente, experiências de ensino 

nessa área já se realizam, em pelo menos, 14 estados brasileiros. 

Para além do universo das simulações e teorizações sobre o 

empreendedorismo, a prática ensina que a vocação para empreender, assumi uma 

postura disciplinada para gerenciar o seu negócio e a ampliação de mecanismos de 

fomento às atividades empreendedoras são requisitos essenciais para garantir o 

sucesso de qualquer empresa. Interagindo com a realidade e desafios dessas 

atividades, apresentam-se as perspectivas de alguns estudiosos, da esfera 

acadêmica, de várias áreas do conhecimento, que se lançam, pioneiramente, nesta 

publicação, com textos inéditos, no debate, em geral, das etapas e efeitos da prática 

do empreendedorismo. A inclusão desses pesquisadores no desbravamento dessa 

área gera informações e conteúdos que subsidiam o campo temático de discussões 

sobre as práticas empreendedoras, além de dar uma valiosa contribuição para essa 

abordagem no que se refere à comunidade das incubadoras de empresas. Estas 

estruturas, mais do que qualquer outro ente, têm se apoiado na efetivação de 

negócios que surgem de idéias e conhecimentos inovadores e estratégicos. 

Contudo, está patente nos textos apresentados a seguir que a universidade e 

os programas de incubadoras de empresas têm um papel importante na formação 

teórica e experimental do futuro empreendedor, sobretudo porque o ensino e a 

prática são vetores que podem mudar, no sentido de aperfeiçoar, paradigmas 

efetivos de produção e gestão de empreendimentos. Porém, não podemos nos 

esquecer da participação da sociedade nesse processo de formação de uma cultura 

empreendedora, a começar pela importância da transposição da resistência à 

prática empreendedora e inovadora. Então, essas três forças unidas podem alcançar 

uma nova realidade econômica em que empresas de conhecimento se transformem 

em uma das principais forças do desenvolvimento regional.  

Ao olhar-se para o desenvolvimento histórico da gestão de negócios, através 

dos séculos, vê-se claramente a ação empreendedora do homem, arriscando e 

conseguindo, ora transformar situações existentes, ora inovar, permitindo assim a 
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geração e o crescimento da riqueza, criando empregos e conseqüentemente o 

fortalecimento da economia global (HURBERMAN, 1986). Atualmente, se tem dado 

grande ênfase ao papel do ensino do empreendedorismo, desde o ensino médio ao 

superior, no processo de aguçar, ou como na metáfora utilizada por Dolabela de “[...] 

inocular o vírus do empreendedor nas pessoas desde o ventre materno” (1990, p. 

12). Neste cenário, ainda que incipiente algumas universidades já contribua para o 

ensino do empreendedorismo, entre elas a FGV/SP, a Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA/USP, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC, a Universidade Federal do Pará – UFP, a Universidade 

Federal de Minas Gerais – UFMG, a Universidade de Brasília – UnB e recentemente 

(1999) a Universidade Estadual de Maringá – UEM por intermédio de sua linha de 

pesquisa no programa de pós-graduação em administração, o curso de 

especialização e a incubadora tecnológica de Maringá – Informar.  

O crescente interesse pelo empreendedorismo se justifica pela relevância que 

as pequenas e micros empresas – PEM’s – têm tido na participação da economia. 

Desde 1999, uma pesquisa intitulada de Global Entrepreneurship Monitor – GEM 

(REYNOLDS et al., 2000), promovida pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OECD, que analisa as complexas relações entre o 

crescimento econômico e o empreendedorismo nos países do G-71 e, na pesquisa 

de 2000, em países em desenvolvimento, como por exemplo, o Brasil. Essa 

pesquisa, no entanto, concluiu que a principal ação de um governo para gerar o 

crescimento econômico versa em apoiar e estimular o empreendedorismo, onde 

deve ser a prioridade principal das políticas públicas. 

O empreendedorismo está se consolidando como uma área do conhecimento 

com status científico (BRUYAT; JULIEN, 2000; SHANE; VENKATARAMAN, 2000). 

Por exemplo, a Academy of Management, em 1987, criou uma divisão para estudos 

nessa área, inclusive com uma definição própria de empreendedorismo como segue: 

O estudo da criação e a administração de negócios novos, pequenos e 
familiares, e da característica problemas especiais dos empreendedores. Os 
principais tópicos incluem idéias e estratégias de novas empresas, 
influências ecológicas sobre a criação e o desaparecimento de novos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Integrado pelos Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. 
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negócios, aquisição e gerenciamento de novos negócios e de equipes 
criativas, auto-emprego, gerentes-proprietários e o relacionamento entre 
empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. (SHANE, 1997, p. 83). 

Anteriormente à Academy of Management, a Universidade de Harvard, desde 

1946, também possui uma linha de pesquisa e estudos específicos sobre 

empreendedorismo sendo sua definição um pouco diferente daquela: “Definimos 

Empreendedorismo como a busca de oportunidade além dos recursos tangíveis 

correntemente controlados” e “Acreditamos que o Empreendedorismo descreve uma 

maneira de gerenciar mais do que uma função econômica específica ou 

características de um indivíduo”. Ademais, o Centro para Empreendedorismo Arthur 

M. Blank, da Babson College, uma das Universidades responsáveis pelo estudo do 

GEM 2000, ratifica a definição fornecida por Harvard, evidenciando seu alinhamento 

para com esta. Segundo eles, empreendedorismo: 

Explicados sobre o ato de empreender têm sido buscadas tanto em 

características quanto em comportamentos do indivíduo empreendedor (VRIES, 

1985; CARLAND; CARLAND, 1991; HUFNER et al., 1996; MACHADO; GIMENEZ, 

2000 apud UGGIONI, 2002). Dessa forma, o empreendedor tem sua definição 

disposta sob muitas vertentes na literatura. Estudiosos e pesquisadores formam 

grupos distintos em que alguns exaltam o exercício do empreendedorismo, outros o 

concebem como um processo comum e por fim, os que o admitem como processo 

bastante complexo. 

Filion (1999) e Carland et al. (1984) concordam que é uma tarefa difícil a 

quantificação de um atributo subjetivo, não havendo um teste ou instrumento 

universal que possa ser considerado o estado da arte no campo. A esse respeito 

Galileu (apud PEREIRA, 1999) já dizia que tudo é passível de mensuração e que se 

deve medir o mensurável o que, à primeira vista, não o for.  

Pesquisas, como a aqui proposta, já vêm sendo realizadas no sentido de 

detectar traços de comportamento empreendedor em universitários. A exemplo, o 

trabalho por Pinter; Reinoso (2000) apud Dornelas (2005) e Pinter; Santos (2000) 

apud Dornelas (2005) com os alunos do curso de administração da Universidade do 

Sul de Santa Catarina – UNISUL e com a Universidade Federal de Alagoas – UFAL, 

fazendo um comparativo e buscando diferenças de potencial empreendedor entre 
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estudantes de culturas e regiões distintas. A Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro – PUC-RJ que tem o Programa de Formação de Empreendedores – PFE 

desde 1997, também realizou trabalho de pesquisa buscando características de 

comportamento empreendedor nos alunos oriundos dos cursos de engenharia e de 

informática (JONATHAN et al., 2000 apud DORNELAS, 2005). 

Via de regra esses traços de comportamento empreendedor podem ser 

conseguidos pela prática e experiências vividas, como também pela assimilação de 

conhecimentos estruturados e codificados em sala de aula. O conhecimento, 

conforme destaca o cientista político italiado Noberto Bóbbio é o que fará a diferença 

entre as nações. Conforme suas palavras “as nações já se dividiram entre fortes e 

fracas, ricas e pobres, mas que, daqui para diante, dividir-se-ão entre as que sabem 

e as que não sabem” (apud MACIEL, 2001, p.23). Lundvall (1995) completa essa 

visão ao afirmar que o recurso mais importante na economia moderna é o 

conhecimento e o processo mais valioso é o aprendizado. Esse aprendizado, como 

o do empreendedorismo, é atingido pelo fornecimento de uma educação consistente 

e de qualidade, no qual Johnstone (1998) apud Souza (2001) e Gibbons (1998) apud 

Souza (2001) destacam a importância de sistemas bem elaborados de avaliação, 

como ferramenta de pesquisa e aferição dos resultados almejados do Sistema 

Educacional.  

Dessa forma, a possibilidade de se conhecer a tendência empreendedora dos 

alunos de administração, oferece a oportunidade de avaliar o desenvolvimento e 

assimilação do conteúdo do estudo do empreendedorismo que, via de regra, 

necessita não somente absorção dos conhecimentos, mas, acima de tudo, de uma 

mudança de comportamento e atitudes, para que lhe possa ser imputada as 

características do comportamento empreendedor. Dolabela (1990, p.109) levanta a 

questão se é ou não possível ensinar empreendedorismo: “[...] É possível aprender a 

ser empreendedor, mas, como em algumas outras áreas, através de métodos 

diferentes dos tradicionais”. 

Também como apontado pela pesquisa GEM 2000 (REYNOLDS et al., 2000), 

o Brasil se revelou o país mais empreendedor de todos pesquisados com um Total 

Entreprenueurial Activity (TEA) Índex de 16%, seguido por Coréia do Sul com 14% e 

os EUA com 13%, respectivamente. Esse índice é a combinação de outros dois 
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índices que mediram as taxas de envolvimento das pessoas adultas (entre 16-64 

anos de idade) na criação de negócios nascentes e na sobrevivência de novos 

negócios. Portanto, esses dados provocaram uma inquietude nos pesquisadores 

deste artigo em verificar se esse quadro (de alto empreendedorismo) também seria 

evidenciado, mesmo considerando formas e amostras diferentes para a 

mensuração.  

Visualizando-se outro escopo no qual a presente pesquisa vem a contribuir, 

tem-se a nova dinâmica econômica. No cenário da nova economia “[...] as empresas 

conseguem e mantêm vantagem competitiva na competição internacional por meio 

da melhoria, da inovação e do aperfeiçoamento” (PORTER, 1993, p.86) sejam elas 

micros, pequenas, médias ou grandes. Esse conhecimento, muitas vezes traduzido 

como criatividade, faz parte do espírito empreendedor, como destaca Cunha e 

Castro (1993). Essa pesquisa vem a corroborar com esse quadro ao possibilitar a 

investigação da tendência do comportamento empreendedor em alunos de 

administração. 
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3 EMPREENDEDORISMO POR NECESSIDADE E OPORTUNIDADE 

 

Para Fialho et al. (2007), a necessidade é uma condição de desequilíbrio no 

interior do empreendedor causada pela carência de algo, e que o dinamiza e 

predispõe para determinados tipos de comportamentos.  

Pamplona (2001) afirma que o empreendedorismo no Brasil identifica-se 

muito mais com a parcela pobre da população urbana, evidenciando a precarização 

do trabalho e as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho assalariado, 

contribuindo ainda mais para a polarização social. Além disso, Brum (2003) mostra 

que, mesmo que existam alguns casos de sucesso, estes não devem ser tomados 

como base para declarar que o empreendedorismo é uma solução viável e acessível 

para todos. 

Conforme Murray (1973), a necessidade orienta o comportamento para 

objetivos que podem levar a um estudo desejável, sendo que diferentes 

necessidades podem ocorrer simultaneamente, gerando um conflito. Nesse caso, 

uma das necessidades será num determinado momento, a mais forte (necessidade 

proponente) e exigirá satisfação antes das necessidades concorrentes. Essa 

característica é responsável pela busca incessante do homem de se satisfazer.  

O empreendedorismo por necessidade parece ser ainda mais significativo no 

mercado informal, porém ingressar na informalidade – solução encontrada por 

profissionais de baixa qualificação educacional, idade avançada e outras limitações 

que fazem com que sejam considerados “não-empregáveis” pelas organizações – 

buscando evitar as dificuldades enfrentadas para manutenção de um negócio 

formalizado, dificilmente promove as condições necessárias para inclusão social 

destes trabalhadores (KLECHEN et al., 2007). 

Uma visão a respeito das necessidades é apresentada por Cielo (2001), onde 

os empreendedores possuem as seguintes necessidades: 

� Necessidade de reconhecimento: é primordial na vida do empreendedor que 

ele seja reconhecido por suas qualidades, realizações e integridade pessoal; 



18 
	  

� Necessidade de independência: o empreendedor precisa impor seu ponto de 

vista no trabalho, controlar seu próprio tempo e obter flexibilidade, tanto em 

âmbito profissional quanto familiar; 

� Necessidade de liberdade: para confrontar-se com problemas, analisar 

oportunidades e buscar soluções; 

� Necessidade de segurança: a empresa é o local onde as capacidades do 

empreendedor podem ser aperfeiçoadas e melhor utilizadas. 

De acordo com Fialho et al. (2007), as pessoas procuram inicialmente 

satisfazer as necessidades básicas (fisiológicas, segurança), antes de buscar a 

satisfação das suas necessidades de nível mais alto (social e afetiva, estima e auto-

realização). As necessidades que estão abaixo da escala hierárquica devem ser 

satisfeitas para que as necessidades que estejam mais acima na escala passem a 

controlar os pensamentos conscientes da pessoa.  

 
Tabela 1. Orientação do empreendedor 

Fonte: GEM (2010) 

Frigotto (1998) ressalta que as empresas, em busca de maior 

competitividade, promovem a transferência do custo da capacitação dos  

funcionários  para  eles.   

Para Fialho et al. (2007), uma organização aprende, pois tem uma infra-

estrutura, além de um processo cognitivo que incorpora tanto as pessoas como as 

redes sociais. As competências permitem articular todos os subsistemas desde a 

gestão dos recursos humanos até a dos resultados globais, conservando, cada uma, 

suas próprias dinâmicas e características.  

Pamplona (2001), a visão do empreendedor que vislumbra oportunidades em 

nichos de mercado ou deseja obter vantagens em termos de qualidade de vida e 
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flexibilidade, muitas vezes não se aplica para o caso brasileiro, pois boa parte dos 

novos negócios é criada com o objetivo de prover renda mínima para o sustento ou 

como resposta à falta de oportunidade no mercado de trabalho assalariado formal. 

Alves (2002) ressalta que, de maneira geral, intensifica-se a utilização do 

tempo e o número de atividades dos funcionários, proporcionando aumento da 

produtividade através do controle da subjetividade do operário, visando garantir a 

aceitação e participação. 

 “Empreendedores por oportunidade: são motivados pela percepção de um 

nicho de mercado em potencial e Empreendedores por necessidade: são motivados 

pela falta de alternativa satisfatória de ocupação e renda” (GEM 2005, p. 13). 

A desinformação leva pessoas a confundirem uma boa idéia com 

oportunidade, e criam mais uma empresa. Sabe-se que “boas idéias não são 

necessariamente oportunidades e não saber distinguir umas das outras é uma das 

grandes causas de insucesso, comuns entre os empreendedores iniciantes” 

(DOLABELA, 1999, p. 4) 

De acordo com Dolabela (1999), os empreendedores sem sucesso 

confundem idéia com oportunidade. O apego à idéia, por razões psicológicas, pode 

impedir que ela sofra um processo de validação e, não raro, faz com que se torne 

uma das causas de insucesso. O jovem empreendedor deve aprender a ver sua 

idéia com distanciamento emocional, de modo a poder fazer uma análise detalhada 

dela.  

Segundo Langlois e Robertson (1995 apud BRITTO, 2002), o processo de 

inovação implica em um momento de destruição criativa do conhecimento e de 

competências existentes, sobretudo quando se fala de mudanças radicais. 

Conforme Fialho et al. (2007), as inovações tendem a se dar, 

simultaneamente, tanto no âmbito da tecnologia como na organização dos 

processos, da organização do trabalho e nos diferentes subsistemas da gestão de 

recursos humanos e relações laborais.  
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Serafin e Leão (2007, p. 2), a perceptível retomada nos estudos sobre 

empreendedorismo no campo acadêmico, e sabe-se que o mesmo ocorre fora dele, 

deve-se a múltiplos fatores:   

 [...] ao crescimento da colaboração interdisciplinar entre economistas, 
sociólogos, antropólogos e cientistas políticos; à atenuação da força da 
ideologia marxista – que não faz distinção entre capitalistas e 
empreendedores – e que tende a incluir ambos a um julgamento fortemente 
crítico; ao reconhecimento do papel fundamental que as pequenas 
empresas familiares e o empreendedorismo social possuem no 
desenvolvimento econômico de um país.  

 Até este momento não há unanimidade sobre a definição de 

empreendedorismo como uma área de estudos ou como uma atividade com a qual 

pessoas se ocupam. Parafraseando Shane e Venkatareman (2000), Baron e Shane 

(2007, p. 06) sugerem que:   

 [...] o empreendedorismo, como uma área de negócios, busca entender 
como surgem às oportunidades para criar algo novo; como são descobertas 
ou criadas por indivíduos que, a seguir, usam meios diversos para explorar 
ou desenvolver essas coisas novas, produzindo assim uma ampla gama de 
efeitos. 

O empreendedor tem sido apresentado como um inovador em busca de 

novas oportunidades, novos produtos, novas tecnologias, novos processos e novos 

formatos organizacionais.  Assim, a ênfase tanto nos estudos e pesquisas quanto 

nos programas voltados ao empreendedorismo tem sido colocada naquelas pessoas 

que apresentam determinados atributos pessoais, como criatividade, capacidade 

para romper com padrões, habilidade para detectar oportunidades e baixa aversão 

ao risco.  

Estes atributos, no entanto, estão desigualmente distribuídos na população. 

Dessa forma, apenas a alguns indivíduos estaria permitido empreender (ALBAGLI; 

MACIEL, 2003).  

Constata-se, então, que esta concepção de empreendedor mostra-se 

insuficiente quando se considera a realidade dos países em desenvolvimento. 

Nestes, a falta de empregos leva muitas pessoas a buscar meios emergenciais de 

conseguir dinheiro, como trabalhar de forma autônoma ou prestando pequenos 

serviços. Dessa forma, o empreendedorismo torna-se uma questão de 

sobrevivência.  Por essa razão é que muitos trabalhos tratam hoje do chamado 



21 
	  

empreendedorismo por necessidade.  Basta considerar que no Brasil a taxa de 

empreendedores que iniciam seus negócios por necessidade é de 5,3, sendo que na 

Alemanha é de 1.6, nos Estados Unidos, 1,5, na Itália, 0,8 e na Holanda, 0,3 

(SCHLEMM et al., 2007).  

Mas o empreendedorismo por necessidade não decorre apenas do nível de 

desemprego.  É possível falar também de outro segmento de empreendedores por 

necessidade: o constituído por pessoas que encontram dificuldade para encontrar 

emprego em decorrência de diferentes tipos de deficiências.  

Está-se, pois, em presença de uma modalidade de empreendedorismo por 

necessidade. O que, de certa forma, remete aos conceitos do empreendedorismo 

social, que corresponde ao conjunto de iniciativas implementadas  por  segmentos  

sociais  excluídos, organizações, comunidades e  instituições públicas em busca de 

“melhorias das condições de  vida  locais  e  à  abertura  de  possibilidades  para  

grupos  sociais  menos  favorecidos” (ALBAGLI; MACIEL, 2003, p.2).   

Diante dos estudos de Dolabela (1999), tudo leva a crer que o 

desenvolvimento econômico seja função do grau de empreendedorismo de uma 

comunidade. As condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento precisam de 

empreendedorismo que as aproveitem e que, através de sua liderança, capacidade 

e de seu perfil, disparem e coordenem o processo de desenvolvimento, cujas raízes 

estão, sobretudo em valores culturais, na forma de ver o mundo. O empreendedor 

cria e aloca valores para indivíduos e para a sociedade, ou seja, é fator de inovação 

tecnológica e crescimento econômico.  

Com efeito, o empreendedorismo social envolve o oferecimento de 

oportunidades para pessoas deficientes, estimula o aumento da participação em 

ações empreendedoras locais, contribui para o aumento do sentimento de conexão 

das pessoas com sua cidade, terra e cultura, e o surgimento de novas idéias. 

Inclusive de alternativas sustentáveis para o desenvolvimento, inclusão social, maior 

auto-suficiência e melhoria da qualidade de vida dos habitantes e da comunidade 

(DEMIRDJIAN, 2007). 
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4 PERFIL EMPREENDEDOR 

 

A definição de empreendedor evoluiu com o passar dos anos, à medida que a 

base econômica mundial mudava e tornava-se mais complexa. Desde sua origem, 

na Idade Média, quando era usada para se referir a ocupações específicas, a idéia 

de empreender foi reformulada e ampliada, incluindo conceitos atrelados com a 

pessoa e não com sua ocupação. A inovação, os riscos e a criação de riqueza são 

exemplos dos critérios que foram aprimorados na proporção que evoluía o estudo da 

criação de novos empreendimentos (HISRICH; PETERS, 2004).   

Segundo Gerber (1990), por exemplo, o indivíduo que realiza a atividade de 

empreender é um visionário, possuidor de uma imaginação que leva à mudança, 

dotado de uma personalidade capaz de lidar com o desconhecido e de criar novas 

possibilidades. Schumpeter (1976) conceitua os empreendedores como 

idealizadores, aqueles que possuem “a idéia do negócio”, pessoas que buscam 

aproveitar oportunidades através da inovação, vislumbrando o lucro em contextos de 

incerteza e afirma que tais indivíduos interferem positivamente no desenvolvimento 

sócio-econômico mundial. 

De acordo com Dolabela (1999), o empreendedor é alguém que define por si 

mesmo o que vai fazer e em que contexto será feito. Ao definir o que vai fazer, ele 

leva em conta seus sonhos, desejos, preferências, o estilo de vida que quer ter. 

Desta forma, consegue dedicar-se intensamente, já que seu trabalho se confunde 

com o prazer.  

Os empreendedores provêm de experiências educacionais, situações 
familiares e vivências profissionais variadas. O empreendedor em potencial 
pode ser hoje enfermeira, secretária, trabalhador de linha de montagem, 
mecânico, vendedor, dona de casa, gerente ou engenheiro. O 
empreendedor em potencial pode ser homem ou mulher e de qualquer raça 
ou nacionalidade. (HISRICH; PETERS, 2004, p.77) 

Dessa forma, os autores supracitados deixam claro que o empreendedorismo 

pode estar em qualquer pessoa, ou área de atuação, o mesmo pode prover desde 

um simples mecânico ou até mesmo um diretor de empresa. 
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A inserção do empreendedorismo nos currículos acadêmicos de 

universidades brasileiras é um fenômeno recente, esse movimento iniciou-se na 

década de 1980, pioneiramente, na Escola de Administração de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas – FGV, em São Paulo. Atualmente, experiências de ensino 

nessa área já se realizam, em pelo menos, 14 estados brasileiros (GUILHON, 2000). 

4.1 Características do empreendedor de sucesso 

O empreendedor de sucesso possui características e habilidades extras, são 

pessoas que querem ter sucesso não ficam esperando que a sorte venha lhe bater 

na porta, tratam de fazer a sorte acontecer, gostam muito de sensação de fazer as 

coisas de qualquer um não seria capaz de fazer. 

Morris et al. (2000) afirmam que o empreendedorismo pode ser aplicado a 

uma variedade de contextos, incluindo a criação de novas empresas. 

Segundo Fortin (1992), o empreendedor é uma pessoa capaz de transformar 

um sonho, um problema ou uma oportunidade de negócios em uma empresa viável. 

Dolabela (1999) ressalta que, não se considera empreendedora uma pessoa 

que, por exemplo, adquira uma empresa e não introduza qualquer inovação, mas 

somente gerencie o negócio.  

Dornelas (2005), diz que as características de um empreendedor de sucesso 

são:  

� Visionários: Eles têm a visão de como será o futuro para o seu negócio e sua 

vida e, o mais importante: eles têm a habilidade de implementar seus sonhos. 

� Sabem tomar decisões: Eles não se sentem inseguros, sabem tomar as 

decisões corretas na hora certa, principalmente nos momentos de 

adversidade, sendo isso um fator chave para o seu sucesso. E mais: além de 

tomar decisões, implementam suas ações rapidamente. 

� São indivíduos que fazem a diferença: Os empreendedores transformam algo 

de difícil definição, uma idéia abstrata, em algo concreto, que funciona, 

transformando o que é possível em realidade (KAO, 1989 apud DORNELAS, 
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2005; VRIES, 1997 apud DORNELAS, 2005). Sabem agregar valor aos 

serviços e produtos que colocam no mercado. 

� Sabem explorar ao máximo as oportunidades: Para a maioria das pessoas, as 

boas idéias são daqueles que as vêem primeiro, por sorte ou por acaso. Para 

os visionários (os empreendedores), as boas idéias são geradas daquilo que 

todos conseguem ver, mas não identificaram algo prático para transformá-las 

em oportunidades, por meio de dados e informação. Para Schumpeter (1949) 

apud Dornelas (2005), é aquele que quebra a ordem correta e inova, criando 

mercado com uma oportunidade identificada. Para Kirzner (1973) apud 

Dornelas (2005), o empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, 

encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e 

turbulência, ou seja, identifica oportunidades na ordem presente. Porém, 

ambos são enfáticos em afirmar que o empreendedor é um exímio 

identificador de oportunidades, sendo um individuo curioso e atento à 

informação, pois sabe que suas chances melhoram quando seu 

conhecimento aumenta. 

� Determinados e dinâmicos: Eles implementam suas ações com total 

comprometimento. Atropelam as adversidades, ultrapassando os obstáculos, 

com uma vontade ímpar de “fazer acontece”. Mantêm – se sempre dinâmico e 

cultivam um certo inconformismo diante da rotina. 

� Dedicados: Eles se dedicam 24h por dia, 7 dias por semana, ao seu negócio. 

Comprometem o relacionamento com amigos, com a família, e até mesmo 

com a própria saúde. São trabalhadores exemplares, encontrando energia 

para continuar, mesmo quando encontram problemas pela frente. São 

incansáveis e loucos pelo trabalho. 

� Otimistas e apaixonados pelo que fazem: Eles adoram o trabalho que 

realizam. E é esse amor ao que fazem o principal combustível que os mantém 

cada vez mais animados e autodeterminados, tornando – os melhores 

vendedores seus produtos e serviços, pois sabem, como ninguém, como 

fazê-lo. O otimismo faz com que sempre enxerguem o sucesso, em vez de 

imaginar o fracasso. 

� Independentes e constroem o próprio destino: Eles querem esta à frente das 

mudanças e ser donos do próprio destino. Querem ser independentes, em 
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vez de empregados; querem criar algo novo e determinar os próprios passos, 

abrir os próprios caminhos, ser o próprio patrão e gerar empregos. 

� Ficam ricos: Ficar rico não é o principal objetivo dos empreendedores. Eles 

acreditam que o dinheiro é conseqüência do sucesso dos negócios. 

� Líderes e formadores de equipe: Os empreendedores têm um senso de 

liderança incomum. E são respeitados e adorados por seus funcionários, pois 

sabem valorizá-los, estimulá-los e recompensá-los, formando um time em 

torno de si. Sabem que para obter êxito e sucesso, dependem de uma equipe 

de profissionais competentes. Sabem ainda recrutar as melhores cabeças 

para assessorá-los nos campos onde não detêm o melhor conhecimento. 

� Bem relacionados (networking) são organizados: Os empreendedores sabem 

construir uma rede de contatos que os auxiliam no ambiente externo da 

empresa, junto a clientes, fornecedores e entidades de classe. Os 

empreendedores sabem obter e alocar os recursos materiais, humanos, 

tecnológicos e financeiros, de forma racional, procurando o melhor 

desempenho do negócio. 

� Planejam, planejam, planejam: Os empreendedores de sucesso planejam 

cada passo do seu negócio, desde o primeiro rascunho do plano de negócio, 

até a apresentação do plano a investidores, definição das estratégias de 

marketing do negócio etc., sempre tendo como base a forte visão do negócio 

que possuem. 

� Possuem conhecimento: São sedentos pelo saber e aprendem 

continuamente, pois sabem que quanto maior o domínio sobre o ramo do 

negócio, maior é sua chance de êxito. Esse conhecimento pode vir da 

experiência prática, de informações obtidas em publicações especializadas, 

em cursos, ou mesmo de conselhos de pessoas que montaram 

empreendimentos semelhantes. 

� Assumem riscos calculados: Talvez essa seja a característica mais conhecida 

dos empreendedores. Mas o verdadeiro empreendedor é aquele que assume 

riscos calculados e sabe gerenciar o risco, avaliando as reais chances de 

sucesso. Assumir riscos tem relação com desafios. E para o empreendedor, 

quanto maior o desafio mais estimulante será a jornada empreendedora. 
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� Criam valor para a sociedade: Os empreendedores utilizam seu capital 

intelectual para criar valor para a sociedade, com a geração de empregos, 

dinamizando a economia e inovando, sempre usando sua criatividade em 

buscar de soluções para melhorar a vida das pessoas.  

Dessa forma, de acordo com Fialho et al. (2007), o sucesso do empreendedor 

também está relacionado com o papel de líder exercido por este na condução do 

seu negócio.  

Diante dos estudos de Dolabela (1999), são considerados como exemplos de 

empreendedores: 

� Um indivíduo que cria uma empresa, qualquer que seja ela; 

� Uma pessoa que compra uma empresa e introduz inovações, assumindo 

riscos, seja na forma de administrar, vender, fabricar, distribuir ou de fazer 

propaganda dos seus produtos e/ou serviços, agregando novos valores; 

� Um empregado que introduz inovações em uma organização, provocando o 

surgimento de valores adicionais. 

Segundo Fialho et al. (2007), é a necessidade que o empreendedor tem de 

atingir o sucesso pessoal, conseqüência do sucesso do seu empreendimento. A 

necessidade de sucesso está intimamente relacionada com a realização pessoal e a 

organização da empresa. É essa organização, aliada à ânsia do empreendedor pelo 

desenvolvimento promissor de seu negócio, que irá garantir o bom andamento da 

empresa em todos os seus setores.  

De acordo com Dornelas (2001), o processo empreendedor pode ser 

ensinado e entendido por qualquer pessoa. Já Kuratko (2004) ressalta que uma 

perspectiva empreendedora pode ser desenvolvida nos indivíduos. 

Os empreendedores de sucesso transformam uma idéia abstrata em algo 

concreto, que funciona, transformando o que é possível em uma realidade bem-

sucedida. Sabem agregar valor aos serviços e produtos que ajudam a colocar no 

mercado. Encontram maneiras de fazer as coisas de forma eficaz, agindo de forma a 

fazer coisas que satisfaçam ou excedam padrões de excelência.  
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Os valores inerentes aos empreendedores estão intrinsecamente ligados ao 

comportamento apresentado pelos mesmos em aspectos como o planejamento e 

organização. É dentro desse contexto que se for o perfil de um empreendedor, onde 

seus valores são determinantes para a elaboração e execução de processos da 

esfera organizacional e a formatação de sua liderança. 

 

  



28 
	  

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
5.1 Tipo de pesquisa 

 
5.1.1 Quanto aos objetivos 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é do tipo exploratória e descritiva, conforme 

Gil (2002). 

Gil (2002) destaca que a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. 

E ainda na visão de Gil (2002), a pesquisa descritiva tem como principal 

objetivo descrever características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis. 

5.1.2 Quanto aos procedimentos técnicos 

De acordo com Gil (2002), uma pesquisa, quanto aos seus procedimentos 

técnicos que foram utilizados no futuro estudo, pode ser classificada da seguinte 

forma: pesquisa bibliográfica, e estudo de caso. 

Gil (2002) explica que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida mediante 

material já elaborado, principalmente livros e artigos científicos. 

Gil (2002) salienta que, o estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir 

conhecimentos amplos e detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossível 

mediante os outros tipos de delineamentos considerados.   
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5.2 Método 

 
5.2.1 Método de abordagem 

O método de abordagem que foi utilizada na pesquisa é do tipo dedutivo, que 

segundo Cruz e Ribeiro (2003), o mesmo leva o pesquisador do conhecido ao 

desconhecido com pouca margem de erro; por outro lado, é de alcance limitado, 

pois a conclusão não pode exceder as premissas. 

5.3 Delimitação do universo a ser pesquisado 

A pesquisa foi realizada numa empresa do ramo de confecção feminina, com 

um empreendedor. 

5.4 Técnicas para coleta de dados 

Foram utilizados dados primários (entrevista) e dados secundários (livros, 

revistas, artigos, monografias e dissertações) sobre o assunto em questão. 

5.5 Análise e interpretação de dados 

Os dados foram analisados através das falas do entrevistado. 
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6 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso foi realizado em uma confecção de moda íntima feminina, 

na cidade de Fortaleza-CE, a empresa escolhida foi a Del Lírio Moda Íntima por 

conta do seu histórico que se encaixa perfeitamente em um caso de 

empreendedorismo por necessidade, segue a descrição da empresa: 

Nome da empresa: Del Lírio – José de Paula Bezerra – EPP.                      

Endereço: Rua Miguel Gonçalves, 213 Damas Fortaleza – CE.                       

Telefone: (85) 3491-0424.                                                                                    

Titular da empresa: José de Paula Bezerra.                                                    

Número de funcionários: 42                                                                                     

Ramo de atividade: Confecção de moda íntima feminina.                                                        

Principais produtos comercializados: sutiãs, calcinhas, modeladores e cintas. 

A história da Del Lírio tem o começo situado no estado de São Paulo, quando 

os empresários principalmente na figura da Sra. Marileide revendiam peças de moda 

íntima feminina para um complemento de renda familiar, mesmo com poucas 

condições financeiras o empresário e sua esposa tinham visão e sonhos a serem 

realizados e não queriam de forma alguma desistir dos sonhos por causa das 

dificuldades que começaram a aparecer. Surgiu então a idéia de voltar para o Ceará 

e começar do zero a venda de peças íntimas feminina. Ao chegar a Fortaleza 

começaram a comprar peças da Langerril para vender, e apesar das boas vendas 

começaram a ter problema de caixa devido à inadimplência que tornava o negócio 

insustentável porque o empresário não possuía capital de giro. Negociou os cheques 

que deu em pagamento para a Langerril, obtiveram do empresário daquela empresa 

a confiança e credibilidade que precisava para sair da dificuldade financeira que se 

encontrava. O empresário da Langerril foi bastante flexível, dando a oportunidade de 

descontar os cheques perante ordem dos então ainda só revendedores José de 
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Paula Bezerra e Maria Marileide Queiroz Bezerra. Com essa atitude da empresa 

Langerril, começava a realização do empresário e de sua esposa de ter sua própria 

confecção. Além de toda essa ajuda, o empresário José Sandro Teixeira de Oliveira 

proprietário da Langerril, não teve medo de concorrência e também pela forte 

amizade que ainda hoje tem com os empresários da Del Lírio, emprestou-lhe 

máquinas para começar a confecção, daí em diante os negócios começam a 

alavancar e através de muito trabalho e insistência da “Dona Marileide”  que nunca 

desistiu do seu sonho e graças a ela e seu trabalho, o marido foi convencido a 

continuar lutando, o que tornou possível o enfrentamento das dificuldades juntos. 

Depois de muita luta venceram as dificuldades, saudaram suas dívidas, e passaram 

a ter capital próprio para investir em máquinas e ampliar as instalações da Del Lírio, 

que atualmente está muito bem instalada. Em contra partida o crescimento e 

ampliação dos negócios estão exigindo dos empresários conhecimentos e forma de 

gestão adequada para a nova realidade. No inicio a empresa foi considerada micro 

empresa, passando para EPP (empresa de pequeno porte) e atualmente tendo em 

vista a faixa de faturamento teve que abrir outra empresa para continuar com a 

empresa mãe como EPP. Adquiriu novas máquinas para aumentar a produção, está 

implantando sistema integrado de gerenciamento para monitorar o processo desde a 

emissão do pedido do cliente. Atualmente a empresa tem 42 colaboradores e o 

empresário divide a administração da empresa com seus dois filhos que o ajudam 

na gestão administrativa, na produção e na área comercial. Pode-se considerar que 

os empresários são verdadeiros vencedores e “Dona Marileide”, a pessoa que mais 

impulsionou os ânimos para que seu marido não desistisse do sonho. Atualmente a 

Del Lírio é uma empresa sólida e em fase de crescimento sustentável.      

A missão básica de qualquer organização é o pleno atendimento à sociedade 

na qual ela se insere. A existência da empresa é justificada pelo produto, método ou 

serviço que ela fornece à comunidade. Desta forma a qualidade do produto e/ou 

serviço passa a ser o meio de atendimento das empresas ao seu mercado alvo, 

segue o roteiro da entrevista com respostas dos empresários José de Paula Bezerra 

e Marileide Queiroz Bezerra. 
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01. As pessoas precisam pedir que você realize as coisas ou você faz sem que se 

tornem urgentes? 

Faço logo, sou muito ansiosa e inquieta. 

02. Você está atento às mudanças que ocorrem no mercado? 

Sim. Nos últimos anos o mercado tem se comportado de maneira que ou você 

fica antenado nas mudanças ou seus concorrentes passam de você.  

03. Quando está diante de um problema, como enfrenta os desafios? 

Resolvendo o mais rápido possível. 

04. Procura ajuda de pessoas que possuam conhecimento técnico sobre o trabalho 

que está desenvolvendo? 

Sim, pois tenho um conhecimento prático, não técnico e por conta disso 

muitas vezes não consigo resolver um problema sem a ajuda de um profissional.  

05. Em relação à qualidade, você está voltado para o contínuo melhoramento das 

atividades que realiza? 

Sim. Porque o comércio está a cada dia mais exigente. 

06. Está disponível para realizar as suas tarefas mesmo que ultrapasse seu horário 

normal de trabalho? 

Sempre que precisa fico além do horário. Não podemos medir esforços para 

alcançar uma meta. 

07. No alcance dos resultados, procura executar suas tarefas corretamente? 

Considera uma pessoa eficiente e eficaz? 

Sim. Pois prezo muito a qualidade dos meus produtos, eficiência é 

fundamental, pois quando você enxuga os processos o custo de produção diminui. 

 



33 
	  

08. No alcance de objetivos, estabelece metas? 

Sim, pois é difícil cobrar algo de seus colaboradores sem que eles tenham 

uma meta estipulada, inclusive a prêmios para aqueles funcionários que alcancem 

suas metas. 

09. O planejamento é fundamental? 

Sim, pois para ser eficaz, alcançar metas e motivar os funcionários é 

necessário planejar.  

10. Procura estabelecer alternativas na resolução de problemas? 

Sempre tento ter mais de uma opção, pois nem sempre ser muito objetivo da 

certo. 

11. Consegue estabelecer canais de comunicação com os subordinados dando 

retorno com relação ao desempenho? 

Não. Pois, apesar de fazermos reuniões, termos implementado caixinha de 

sugestões, não estou conseguindo o feedback desejado. 

12. Defende seu ponto de vista quando acredita que está certo? 

Sim. Pois, sempre que sigo meus instintos as coisas vão se encaixando, vão 

dando certo. 

13. Consegue influenciar as pessoas para que acreditem nas suas idéias e as 

adotem? 

Sim, desde que tenho certeza que estou fazendo a coisa certa. 

14. Qual a pesquisa de mercado da empresa? 

Através de desfiles, de lançamento sobre tendências em revistas 

especializadas da área de moda, na internet, sempre mantenho um profissional 

especializado no meu quadro de funcionários. 
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15. Você se considera um líder? 

Sim, sempre consigo unir o grupo e alcançamos objetivos. 

16. Qual conselho daria alguém que pretende abrir um negócio? 

Ter conhecimento do negócio que pretende abrir, fazer uma pesquisa de 

mercado, de localização, qual a necessidade daquele negócio naquele momento. 

Pois é muito difícil ir aprendendo tudo na “marra”.  

17. Você enxergou a necessidade do seu negócio? 

Sim, pois havia uma quantidade enorme de mercadoria do mesmo jeito e eu 

sentia que estava faltando no mercado um modelo mais ousado, com mais materiais 

de qualidade, tendo isso em mente lanceio no mercado a lingerie com renda e grippi, 

produto que até então não havia no mercado.    

18. Como você encara o mercado competitivo? 

Como há um grande numero de concorrentes no mercado é de muita 

importância que os clientes sejam muito bem tratados, que toda e qualquer peça que 

saia da fábrica tenha uma excelente qualidade, busco sempre ser muito competitiva 

em relação a preço também. 

19. Qual o lado positivo e negativo de ser empreendedor? 

O positivo é você trabalhar, acreditar no que quer e poder fazer, a satisfação 

de trabalhar no seu próprio negócio, ver sua marca sendo comentada e reconhecida. 

O negativo é saber o que precisa fazer e não conseguir por pura carência de 

profissionais no mercado, falta de consciência dos Governantes, tributos 

exorbitantes sem retorno e a concorrência desleal de mercado. 

A empresa tem como principal finalidade a busca constante do 

aprimoramento na qualidade dos seus serviços. Para empresa os elementos que 

influenciam o comprador são: preço, prazo entrega disponibilidade e a qualidade do 

serviço. 
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Segundo Holanda (apud BOGMANN, 2000, p. 21), “fiel é aquele que é digno 

de fé; cumpre aquilo a que se propõe, sendo leal, honrado, integro, seguro, certo, 

firme, constante, perseverante, verdadeiro, amigo”. 

A planificação sistemática se torna um planejamento fundamental para o 

empreendedorismo, analisando com cuidados as vantagens e desvantagens das 

várias formas de executar as tarefas, tendo assim uma abordagem lógica e 

sistemática das atividades. 

O fator mais importante a ser considerado, principalmente num ambiente 

empresarial familiar, geralmente pequeno, é a visão empreendedora e ampla de 

seus gestores. Qualquer que seja a formação da pessoa encarregada das maiores 

decisões da empresa deve ser peculiar a ela esta capacidade de enxergar 

oportunidades e benefícios além do resultado imediato. Portanto, um pequeno ou 

razoável investimento em comunicação não pode ser visto como um gasto 

desnecessário, ou ineficaz.  

A organização deveria definir um encarregado pelas ações de comunicação 

internas e externas. Assim existe a responsabilidade de alguém pelo setor, sendo 

esta pessoa referência para todos os públicos no relacionamento com a empresa.  

Por último seria interessante e traria benefícios para a empresa o 

investimento em promoções fora da área também. Como fora dito, este tipo de 

companhia atende também ao cliente comum. Portanto, a mídia de massa mostra-se 

muito adequada. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O empreendedorismo, bem como o perfil empreendedor e as razões que 

levam ao ato de empreender são assuntos de muitos pesquisadores na área de 

administração. Estudos referentes aos tipos de empreendedor, as razões de 

sucesso de alguns empreendimentos e as variáveis que influenciam o processo de 

empreender geram a cada dia novas variáveis e novos modelos a serem estudados. 

O espírito empreendedor não se limita exclusivamente às empresas 

pequenas ou iniciantes. Algumas grandes empresas estão tentando modelar as 

atividades do empreendedor. Isto porque, em geral, os empreendedores conseguem 

responder melhor ao ambiente em mudança do que os gerentes em uma 

organização hierárquica tradicional. 

Houve limitações na pesquisa quanto à disponibilidade das empreendedoras 

para aplicação do roteiro de perguntas.  Foi necessário lembrá-las e explicar o grau 

de importância. 

Acredita-se que os resultados do estudo constituem informações relevantes 

para os alunos do curso de administração e para as futuras empreendedoras, pois 

trazem informações que viabilizam um melhor direcionamento no processo de 

formação de um negócio.  

Sugere-se futuras pesquisas sobre uma abordagem mais específica da 

mulher empreendedora, onde ela entra em conflito sobre a vida profissional x vida 

pessoal. 
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QUESTIONÁRIO 

 

01. As pessoas precisam pedir que você realize as coisas ou você faz sem que 

se tornem urgentes? 

02. Você está atento às mudanças que ocorrem no mercado? 

03. Quando está diante de um problema, como enfrenta os desafios? 

04. Procura ajuda de pessoas que possuam conhecimento técnico sobre o 

trabalho que está desenvolvendo? 

05. Em relação à qualidade, você está voltado para o contínuo melhoramento das 

atividades que realiza? 

06. Está disponível para realizar as suas tarefas mesmo que ultrapasse seu 

horário normal de trabalho? 

07. No alcance dos resultados, procura executar suas tarefas corretamente? 

Considera uma pessoa eficiente e eficaz? 

08. No alcance de objetivos, estabelece metas? 

09. O planejamento é fundamental? 

10. Procura estabelecer alternativas na resolução de problemas? 

11. Consegue estabelecer canais de comunicação com os subordinados dando 

retorno com relação ao desempenho? 

12. Defende seu ponto de vista quando acredita que está certo? 

13. Consegue influenciar as pessoas para que acreditem nas suas idéias e as 

adotem? 

14. Qual a pesquisa de mercado da empresa? 

15. Você se considera um líder? 

16.  Qual conselho daria alguém que pretende abrir um negócio? 

17. Você enxergou a necessidade do seu negócio? 

18. Como você encara o mercado competitivo? 

19.  Qual o lado positivo e negativo de ser empreendedor? 

 
	  


