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RESUMO 

 

Atualmente a temática sobre empreendedorismo vem sendo cada vez mais discutida na 

sociedade, seja no meio empresarial ou acadêmico, crescendo seu interesse a medida em que 

fatores como o cenário econômico atual, mudanças legislativas, entre outros, possibilitam e 

encorajam empreendedores a terem seu próprio negócio. Ponto a ser destacado desta área de 

conhecimento é o perfil daqueles que empreendem. Sabe-se que empreendedores são 

reconhecidos por apresentarem algumas características, tais quais: visão de futuro, inabalável 

confiança em si mesmo, possuir capacidade realizadora de transformar ideias em projetos e 

persistência, entre outros atributos que lhe permitem escrever suas próprias regras e alcançar o 

sucesso praticando-as. Como forma de aprofundar o tema, esta pesquisa aleatória, 

exploratória e descritiva, de caráter qualitativo, teve por objetivo investigar a forma como o 

empreendedor desenvolve sua trajetória e suas circunstâncias de atuação. Através de revisão 

bibliográfica e de um estudo de casos múltiplos com 10 empreendedores da cidade de São 

Carlos, pode-se apresentar os resultados que mostram características do perfil empreendedor.  
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1. INTRODUÇÃO  

Os estudos sobre empreendedorismo vêm sendo cada vez mais explorados em diversas 

pesquisas devido ao papel desempenhado na economia e no desenvolvimento regional e de 

países (SCHMIDT, & BOHNENBERGER, 2009). Tem atraído grande interesse, não só por 

seu viés de inovação, mas também como solução para a falta de empregos formais, ainda mais 

acelerada pela COVID-19 (TREVELIN et.al. 2020). Frequentemente, vincula-se o termo 

empreendedorismo à criação de empregos, abertura de empresas, inovação e aceleração 



 

socioeconômica (AIUB, 2017; SCHAEFER & MINELLO, 2016; HUQ & DAVID, 2017; 

MARSHALL; GIGLIOTTI, 2018).  

Verifica-se que a temática que envolve empreendedorismo; inovação; fortalecimento 

de micro e pequenas empresas; cooperativismo e formas diversas de associação; arranjos 

produtivos locais, entre outros temas relacionados têm se constituído os principais eixos de 

discussões nas mais diversas esferas da sociedade (DAMIÃO, SANTOS & OLIVEIRA 2013). 

Mudanças ocorridas na economia e na sociedade trazem a todo momento novas configurações 

para o mundo do trabalho, transformando as relações entre as organizações e as pessoas e, 

também modificando os comportamentos organizacionais.  

Essas transformações no sistema capitalista mundial decorrem de vários fatores, mas 

principalmente da revolução tecnológica e do aumento da competitividade (RIES, 2012). As 

empresas são pressionadas a reduzirem seus custos, sua estrutura ao mesmo tempo em que 

aumentam o nível de exigência em relação a seus empregados.  

Assim, o cenário atual se mostra como o de um mundo de incertezas e de um 

achatamento de ofertas de vagas em organizações já consolidadas, o que gera a necessidade 

de se repensar um cenário de construção de carreira (BRANCHER, et al. (2012).; BLANCH, 

2003; RYES, M. C.; CAMARGO, J. M. 2005; CORSEUIL, C. H. L.; FOGUEL, M. N. 2011). 

Se pela visão tradicional, um indivíduo ingressava em uma empresa e ia escalando os níveis 

hierárquicos até chegar ao topo através de inúmeras promoções oferecidas pela própria 

organização, num ambiente estável e previsível, hoje o cenário é outro. Com baixos salários 

ou sem ofertas de emprego, com a flexibilização da CLT e com as novas formas de 

contratação, as pessoas tomam para si a responsabilidade sobre suas carreiras e passam a 

buscar novas formas de trabalho, mais independentes e flexíveis (HALL, 2002; ARTHUR, 

1994).  

Diante deste novo contexto, ser dono do próprio negócio se tornou uma opção 

recorrente para muitas pessoas, mas é preciso ressaltar que criar o próprio negócio não 

significa ser empreendedor. Pode-se dizer, que as pessoas se sustentam e se satisfazem em sua 

atuação, não além do que o nível I da hierarquia das necessidades de Maslow (1954), as 

necessidades fisiológicas, dada a criticidade da situação de mercado. Schumpeter (1934), 

aponta que qualquer pessoa pode criar uma organização desde que tenha recursos, mas há 

pessoas que são movidas por um potencial realizador e inovador e que podem impulsionar a 



 

economia por meio da atividade empresarial. Essas pessoas são chamadas de empreendedores 

e foram o foco deste estudo.  

O estudo do empreendedorismo também tem atraído maior interesse nos últimos anos, 

em virtude da sua forte relação com o desenvolvimento regional. Com intuito de promover o 

comportamento empreendedor, unem-se governos, instituições de ensino e afins; investindo 

esforços e recursos financeiros. O empenho no desenvolvimento do perfil empreendedor, com 

foco no indivíduo é um tema de relevada importância a ser estudado. (SCHMIDT, S., & 

BOHNENBERGER, M. C. 2009).  

Entende-se que empreendedores são reconhecidos por apresentarem algumas 

características, tais quais: visão de futuro, inabalável confiança em si mesmo, possuir 

capacidade realizadora de transformar ideias em projetos e persistência, entre outros atributos 

que lhe permitem escrever suas próprias regras e alcançar o sucesso praticando-as (FILION 

2004; CASSON, 1982; DORNELAS, 2005).  

Filion (2004) aponta que mais de mil publicações surgem anualmente no campo do 

empreendedorismo, além de áreas de especialização que tem sido criadas em número 

considerável, incluindo inovação e criatividade, criação e início do negócio, novos 

empreendimentos, abertura e fechamento de empresas, crescimento das empresas, 

intrapreendedorismo, franquias, empreendedorismo feminino, empreendedorismo na melhor 

idade, bem como as várias dimensões dos empreendedores, tais quais: comportamentos, 

sistemas de atividade, processos empreendedores, entre outros, o que demonstra o grau de 

relevância do tema.  

Dessa forma, o interesse acadêmico volta-se à exploração do perfil do empreendedor 

em condições criticamente agravadas a justificar o presente estudo. Chama a atenção hoje em 

dia, mais do que tempos atrás, um aumento no interesse por se apresentarem disciplinas 

relacionadas ao tema empreendedorismo nos cursos. Pesquisar, entrevistar e escrever sobre 

empreendedores de sucesso compreendendo a força da livre iniciativa e do espírito 

empreendedor passa a ser fundamental em um país de economia subalterna (principalmente 

em uma região crescente e com potencial cultural e institucional para fomentar o processo de 

inovação), que insiste em obstacularizar a atividade empresarial e que está sofrendo uma 

enorme pressão estratégica asiática. Na busca de aprofundamento do tema, esta pesquisa teve 



 

por objetivo investigar a forma como o empreendedor desenvolve essa trajetória e as suas 

circunstâncias de atuação. 

 

2.PROPOSTA METODOLÓGICA  

Especificamente para este trabalho, o procedimento de pesquisa mais adequado teve 

início com uma Revisão Bibliográfica, ao estado da arte, para ensejar o domínio do 

conhecimento já disponível, de modo a se estabelecer um Referencial Teórico Básico sobre o 

tema, acompanhada de uma pesquisa de campo realizada através de um estudo de casos. 

Múltiplos casos resultam em conclusões mais robustas do que casos únicos, porque as 

proposições são baseadas em evidências empíricas mais profundas e variadas (EISENHARDT 

e GRAEBNER, 2007).  

Os estudos de caso não têm um número ideal; no entanto, já foi comprovado que um 

número entre 4 e 10 casos resulta em boa relevância (EISENHARDT, 1989). Esta pesquisa 

foi realizada com 10 empreendedores de carreira da cidade de São Carlos, considerada a 

capital da Tecnologia do estado de São Paulo. Entende-se por carreira, o conjunto de 

atividades de uma pessoa relacionados ao trabalho ao longo do tempo. Foi desenvolvida uma 

pesquisa aleatória, exploratória e descritiva, com enfoque qualitativo, ou seja, quando o 

pesquisador busca explorar com profundidade um fenômeno social complexo, não através de 

números, mas sim, do envolvimento direto com os indivíduos pesquisados e suas experiências 

pessoais captando estas experiências na linguagem dos próprios indivíduos (SAMPIERI et al; 

2006). O instrumento de coleta desenvolvido foi um survey semi-estruturado, que 

correspondeu a utilização de um roteiro preparado previamente. Este roteiro serviu para 

direcionar a entrevista, e conforme seu desenvolvimento mudanças foram ocorrendo, dando 

ao entrevistado a possibilidade de discorrer sobre determinado assunto investigado e ao 

entrevistador fazer outros questionamentos. (MARCONI E LAKATOS, 1999). Além do 

método de pesquisa, esta pesquisa contou também com a utilização do método de história de 

vida, onde os entrevistados narraram sua trajetória. Através deste método, segundo Sampieri 

et.al. (2006) foi possível entrar em contato com os sentimentos e emoções dos indivíduos, que 

relataram suas motivações e experiências sob seu ponto de vista. As entrevistas foram 

previamente agendadas, registradas por meio de gravações e posteriormente transcritas. 



 

Somente após preenchimento de autorização de divulgação de dados é que os participantes 

foram selecionados e fizeram parte da pesquisa.  

As fases seguintes foram o estudo comparativo com o referencial teórico e a análise 

dos resultados e a realização de atividades de incentivo ao empreendedorismo; de publicações 

e apresentações em Congressos e da publicação da pesquisa no livro Empreendedores: 

trajetórias de sucesso na Capital da Tecnologia onde as histórias podem ser lidas na íntegra.  

 

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Ao finalizar o registro das valorosas histórias individuais de pessoas que, acreditando 

em si e percebendo oportunidades inadiáveis puseram-se à luta e construíram seus negócios 

próprios, destaca-se que prestígio da livre iniciativa e a visão prospectiva, sem dúvida 

representam o elo comum entre todas as narrativas apresentadas neste trabalho. A estruturação 

da abordagem metodológica pautou-se na compreensão do que os próprios empreendedores 

possuíam de suas experiências como empreendedores. Um primeiro contato foi feito por 

telefone ou email e cada participante foi convidado individualmente a participar da pesquisa 

contando sua experiência como empreendedor. No encontro, receberam informações sobre os 

objetivos e procedimentos da pesquisa e concordaram em participar do Estudo (Termo de 

Consentimento). Foram então realizadas as entrevistas com cada participante em data 

marcada e com duração de aproximadamente 1 hora.  

Dentre os diversos temas tratados, as entrevistas focaram: i) trajetória de vida e a 

influência sobre a decisão e a motivação para empreender; ii) visão sobre o 

empreendedorismo e os maiores desafios; iii) Autoanálise sobre características e perfil 

empreendedor, conselhos para quem deseja empreender; iv) competências necessárias para 

empreender e ter sucesso nos negócios; v) principais desafios encontrados nos negócios.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas sobre a análise de conteúdo (Baldin, 1970).  

Primeiramente foram organizados os dados que caracterizam o perfil dos 

empreendedores, objeto deste estudo, para em seguida, se apresentarem os resultados obtidos 

pela análise dos dados.  



 

O perfil pessoal dos empreendedores entrevistados foi o de homem que iniciou o 

negócio com pouco ou nenhum recurso, de classe média ou baixa, a maioria sem ensino 

superior e altamente dedicado ao negócio, trabalhando em média mais de 8 horas diárias.  

Sobre o item i) trajetória de vida e a influência sobre a decisão e a motivação para 

empreender, os dados coletados apontam que: alguns entrevistados tiveram pessoas 

empreendedoras na família que os influenciaram, mas o fator crucial para abertura do negócio 

foi a necessidade de independência financeira e a busca pela autorrealização. A maioria 

empreendeu por necessidade, alguns por oportunidade.  

“...Desde muito jovem busquei independência, minha mãe era faxineira e passávamos 

necessidade, queria trabalhar para poder ajudá-la...” (Entrevistado 1). “...Meu pai era 

empreendedor. Viajava pelo Brasil, tinha comércio, mas não alavancava, decidi ajudá-lo. 

Trabalhávamos no quintal de casa em condições precárias, resolvemos fazer coleira para cães 

e hoje temos essa fábrica enorme que está vendo...” (Entrevistado 2). “... Meu pai foi 

empreendedor, faleceu jovem. Eu como filho mais velho precisei cuidar da família, nos 

mudamos para São Carlos sem condições financeiras nenhuma. Arrumei um emprego, com a 

rescisão resolvi abrir meu próprio negócio de venda de frango assado. Olha o que virou...” 

(Entrevistado 3).  

Com relação ao item ii) visão sobre o empreendedorismo e os maiores desafios, os 

empreendedores apresentam a percepção que são levados a assumir cargas horárias altíssimas 

de trabalho e se dedicarem exaustivamente ao negócio, sem apoio do governo e afins. “... é 

tudo na raça e com muito esforço e dedicação...(entrevistado 4)”. “... não tenho tempo para 

mais nada. É complexo conciliar as tarefas de fora da empresa com as daqui...( entrevistado 

5)”. “...a ideia do negócio surgiu após o nascimento dos filhos, o dinheiro não dava... 

(entrevistado 6). Precisava de um trabalho onde eu pudesse conciliar o meu ganha pão com 

algo que me desse satisfação...”. (entrevistado 7).  

Neste item aponta-se a necessidade de delegar e do trabalho em equipe, pois todos 

devem caminhar na mesma sintonia, seja no ambiente de trabalho como na vida pessoal.  

Sobre o item iii) Autoanálise sobre características e perfil empreendedor, conselhos 

para quem deseja empreender, os entrevistados apontaram que as diretrizes e metas da 

empresa são formuladas pelo líder, e que esta pessoa precisa estar disposta a trabalhar com 

gente, a ter paciência, saber ouvir, resolver problemas e conflitos, o que para eles é bem 



 

completo. Houve uma predominância no perfil democrático dos gestores entrevistados. Todos 

eles se autointitularam democráticos. “... fazemos reuniões periódicas para discussão sobre 

planejamento e organização do trabalho. O negócio tem que ter transparência para os agentes 

envolvidos: clientes, fornecedores e parceiros... (entrevistado 8)”. “...O clima organizacional 

predispõe descontração, mas a administração é rígida e estruturada ao mesmo tempo em que a 

administração de pessoas é humana... (entrevistado 9)”. “... A empresa é uma “comunity 

manager” (gerenciamento colaborativo). Manter espírito de colaborativo é essencial. Não 

encaro esta empresa sendo exclusiva minha, se eu ganho todos ganham. Falta a cultura do 

colaborativo nas organizações... (entrevistado 10)”. Os entrevistados deram conselhos para 

quem deseja empreender: tem que ter visão, saber planejar, desenvolver características de 

liderança, ter religiosidade, aprender sempre. Todos eles afirmam que é necessário ter um 

líder na linha de frente das organizações, para a tomada de decisões e estabelecimento de 

clima organizacional saudável. Shane et al (2000), apontam que toda liderança está associada 

à ideia de poder, que deve ser exercido de maneira comedida e sempre visando a objetivos 

comuns. Aqui aponta-se a necessidade de treinamento para a função delegar, descentralizar a 

tomada de decisão. É imprescindível que o líder saiba orientar, estabelecer metas e controlar. 

O entrevistado 5 apontou sobre a necessidade de se desenvolver técnicas de feedback para os 

funcionários melhorarem seu desempenho e se motivarem de maneira eficiente.  

Sobre o item iv) competências necessárias para empreender e ter sucesso nos negócios; 

os empreendedores apontam que são várias as competências que levam seu negócio a ter 

sucesso, tais quais: “... muito trabalho, esforço, dedicação. As vezes a pessoa acha que vai ser 

chefe e terá tempo livre, mas a experiência disse o contrário. A cabeça não para, são 24 horas 

se dedicando ao negócio. É preciso ser transparência e envolver todas as pessoas nas decisões. 

Também é necessário ter organização financeira, disciplina e gerenciamento das ideias. Um 

treinamento para isso é extremamente importante, essencial... (entrevistado 10)”. “...é 

necessário executar as funções de planejamento e organização rígidos, liderança, saber lidar 

com diversidade de pessoas no negócio, trabalhar em equipe... (entrevistado 2)”. “...ter visão 

para identificar o diferencial competitivo deste negócio e aprender a trabalhar com 

ferramentas tecnológicas (entrevistado 3)”.  

Com relação ao item v) principais desafios encontrados nos negócios, os entrevistados 

responderam que: “...fazer o negócio dar certo, mão na massa, contatos. Outra questão 



 

apontada por este empreendedor foi: “...trabalhar com pouco dinheiro, com pouco retorno e 

ainda ter que acreditar que vai dar certo. Ter persistência mesmo sem dinheiro... (entrevistado 

5)”. “...A reinvenção é uma necessidade diária. Trabalhar muito e ter comprometimento. Abrir 

mão da vida pessoal é um desafio. O caminho é árduo é preciso acreditar em nossa 

capacidade... (entrevistado 9)”. A Covid 19 mudou toda estrutura tecnológica, que se tornou 

um grande desafio para empresas de pequeno porte, aqui fomos atrás... (entrevistado 7).  

Empreender expressa-se em um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, 

ações. Esse conjunto caracteriza-se como um processo – e não como um produto acabado – 

que precisa responder às mudanças, umas velozes, outras nem tanto, que caracterizam o 

tempoespaço contemporâneo. Esse processo fundamenta-se na aprendizagem contínua do 

gestor, sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o ambiente.  

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que o tema empreendedorismo seja bastante explorado atualmente em diversas 

pesquisas devido ao papel que desempenha na Economia e no desenvolvimento regional e 

nacional de países, entende-se, mais do que nunca, que a criação de novos negócios que se dá 

por sujeitos empreendedores, e tem relação direta com a redução de pobreza e de geração de 

emprego e renda, e porque não de tributação, impactando em maior bem-estar para a 

comunidade, sob diversas perspectivas. Adicionalmente, empreendedorismo é objeto de 

estudo multi e interdisciplinar uma vez que se acha sob os olhares da Administração, da 

Sociologia, da Psicologia, da Cultura, da História e principalmente da Educação e da 

Capacitação para a Inovação. 

Considerando a importância do empreendedorismo, tanto em países desenvolvidos 

como os em desenvolvimento como o Brasil, há um empenho em se incentivar campanhas e 

programas para a valorização do empreendedor (Klofstein et al, 2019). Aumentar o número de 

empreendedores tem sido um desafio global, e é o que se tem visto acontecer em países como 

Indonésia, Espanha, China, Kazaquistão, República Tcheca, Holanda, Tunísia, Turquia, Abu 

Dhabi, Estados Unidos, Malásia, Reino Unido, África do Sul, Escócia, Paquistão, entre outros. 

Trata-se de fato, de um capítulo preponderante da preocupação da OIT-Organização 

Internacional do Trabalho.  



 

Entende-se através de pesquisas que o processo de inovação é resultado de uma ação 

disciplinada e persistente, mais que resultados de mentes brilhantes que surgem com um 

instalar de dedos, como tão bem se caracteriza na figura do Prof. Pardal. Nisso, pode-se dizer, 

que se fundamenta a importância do processo educacional na configuração do empreendedor, 

ou seja, o empreendedorismo pode ser ensinado e aprendido, é teoria na prática.  

Esse fenômeno tem gerado enorme interesse dos pesquisadores e das Instituições 

Acadêmicas no sentido de conhecer histórias de empreendedores do mundo real para levantar 

dados e informações que estimulem a mentalidade empreendedora dos estudantes a fim de 

que possam criar seus próprios negócios.  

Vários estudos apontam que a intenção empreendedora dos estudantes aumenta depois 

de participarem de atividades voltadas ao empreendedorismo. Inúmeros estudiosos, (Bandura, 

2001; Ajzem, 1991; Pfeifer & Salirja, 2010) encontram evidências empíricas por meio de 

pesquisas da forte influência da educação empreendedora e do ambiente de aprendizagem na 

formação de intenções empreendedoras nos estudantes, ou seja, a educação empreendedora 

exerce forte impacto na cultura para o empreendedorismo assim como o ambiente de 

aprendizagem que é o lugar onde os estudantes desenvolvem as habilidades empreendedoras.  

Não existe fórmula mágica para transformar uma pessoa em empresário de sucesso. A 

influência de professores, da formação acadêmica, do desenvolvimento do espírito 

empreendedor pode influenciar no acúmulo de experiências e na rede de relacionamentos, ou 

seja, na interação com o ambiente organizacional.  

Através das entrevistas realizadas, foi possível perceber que estar intimamente ligado 

com o que faz, trabalhar duro e agarrar as oportunidades são ingredientes importantes para se 

tornar um empreendedor de sucesso, mais do que acreditar em sorte ou achar que o 

empreendedor trabalha menos que um colaborador.  

Pode-se dizer que as características comuns destes empreendedores é a autoeficácia 

empreendedora, ou seja, acreditar que o negócio vai dar certo, além da capacidade de perceber 

oportunidades e fazer acontecer. Fontenele et al (2011) acreditam que as normas e atitudes do 

grupo social têm um impacto mais forte no comportamento empreendedor do que as atitudes 

pessoais e a percepção de autoeficácia do próprio indivíduo.  



 

São empreendedores que apresentam características peculiares, diferentes 

aparentemente, mas que começaram com pouco capital e com uma vontade enorme de fazer 

acontecer.  

Através desta pesquisa de campo, foi possível compreender o papel das atitudes, 

atividades, condições, características e aspirações empreendedoras no empreendedorismo.  

Vários fatores individuais (traços de personalidade e atitudes) e fatores Institucionais 

afetam as decisões dos entrevistados de se tornarem empreendedores. Os resultados apontam 

para alguns indicadores: a vontade de correr riscos e o esforço para se tornar independente são 

considerados fatores individuais extremamente importantes e corroboram com a literatura 

(Nassif et al 2009). Capacidade para resolver problemas e assunção de riscos também são 

pontos destacados nos empreendedores entrevistados.  

É consenso entre acadêmicos e pesquisadores que a educação e a formação 

proporcionam os conhecimentos e as competências indispensáveis ao empreendedorismo. 

Competências e conhecimentos empreendedores particulares podem ser ensinados e 

melhorados incorporando efetivamente algumas disciplinas no currículo padrão (estudos de 

negócios, marketing, etc.), enquanto outros podem ser desenvolvidos pela aplicação de 

metodologia de ensino inovadora (pensamento empreendedor) (Laviere, 2010). As 

universidades não têm apenas tarefas e responsabilidades de ensino, mas também 

desempenham um papel determinante na formação de opiniões e construção de 

relacionamentos. 
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