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RESUMO 

 

Este trabalho objetivou identificar quais as características empreendedoras dos 

gestores das microempresas nascentes e qual a preparação destes em relação às 

causas de mortalidade identificadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio  

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), assim como verificar a experiência 

desses gestores no ramo do negócio e a motivação para sua abertura. Buscou-se, 

também, identificar fatores inibidores e propulsores da sobrevivência das empresas. 

Para alcançar esses objetivos, utilizou-se pesquisa de caráter descritivo. A 

metodologia aplicada foi um survey. Da população de 263 microempresas ativas do 

município de Itaúna, Minas Gerais, registradas na Junta Comercial do Estado de 

Minas Gerais (JUCEMG), no ano de 2009, foi delimitada uma amostra de 50 

microempresas. Desenvolveu-se um questionário, que foi aplicado aos gestores das 

microempresas selecionadas. Entre as microempresas da amostra, 41 gestores 

responderam ao questionário proposto, o que correspondeu a 82% da amostra 

pretendida. O questionário empregado na pesquisa foi preparado em consonância 

com as características empreendedoras consolidadas por McClelland (1972) e as 

causas de mortalidade de empresas identificadas nas pesquisas realizadas pelo 

SEBRAE. Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que os gestores das 

microempresas nascentes pesquisadas possuem as dez características 

empreendedoras de McClelland e estão suficientemente preparados em relação às 

causas de mortalidade de empresas identificadas pelo SEBRAE. A pesquisa 

também revelou que 83% dos gestores tinham experiência anterior no ramo de 

negócio e descreveram a motivação para sua abertura como uma oportunidade. 

Outro ponto importante identificado neste trabalho foi que 60% dos gestores 

consideram um bom planejamento prévio e boa gestão como fator propulsor 

principal para sobrevivência das empresas, e 15 gestores classificaram a 

concorrência como principal fator inibidor da sobrevivência do negócio. 

 

Palavras-chave: Características empreendedoras; empreendedorismo; mortalidade 

de empresas; sobrevivência de empresas. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the characteristics of entrepreneurs and managers of 

micro springs which in relation to the preparation of these causes of death identified 

by Brazilian Support Service Micro and Small Enterprises (SEBRAE), as well as 

verifying their experience in the field of business management and motivation for its 

opening. We sought to identify factors also inhibitors and promoters of the survival of 

businesses. To achieve these goals, we used descriptive study. The methodology 

applied was a survey. Population of 263 active micro Itaúna, Minas Gerais, registered 

in Board of Trade of the State of Minas Gerais (JUCEMG), in 2009, was enclosed a 

sample of 50 firms. We developed a questionnaire that was administered to the 

managers of micro selected. Among the micro-sample, 41 managers responded to 

the questionnaire proposed, corresponding to 82% of the sample you want. The 

questionnaire used in the study was prepared in line with statements by McClelland 

entrepreneurial characteristics and causes of mortality of the companies identified in 

research carried out by SEBRAE. Based on these results, we concluded that the 

managers of micro-springs have researched the top ten entrepreneurial 

characteristics of McClelland and are sufficiently prepared on the causes of mortality 

of companies identified by SEBRAE. The survey also revealed that 83% of managers 

had previous experience in the field of business and described the motivation for its 

opening as an opportunity. Another important issue identified in this study was that 

60% of managers consider a good prior planning and good management as a driving 

force leading to survival of businesses, and 15 managers rated the competition as 

the main inhibiting factor of business survival. 

 

 

Keywords: Entrepreneurial characteristics; Entrepreneurship; Mortality of 

companies; survival of companies. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

As micro e pequenas empresas e o empreendedorismo tem despertado interesse 

nos meios acadêmico e, também, no empresarial e no público, especialmente por 

sua importância para o desenvolvimento social. Verifica-se crescente número de 

estudos tratando de questões específicas do empreendedorismo e pesquisas 

relativas a pequenos negócios, em especial no sentido de demonstrar a sua 

importância como gerador de inovações, seja no meio empresarial privado, seja no 

terceiro setor, seja no setor público. 

 

1.1 – TEMA 

 

Na percepção do senso comum, empreendedorismo e desenvolvimento caminham 

juntos, sendo que a atividade empreendedora tem sido considerada como uma das 

alternativas para a diminuição das desigualdades que afetam a sociedade. A criação 

de pequenas empresas, um dos resultados do processo empreendedor, destaca-se, 

hoje, como força impulsionadora do crescimento, uma vez que esses 

empreendimentos são responsáveis pela geração de emprego e renda (HISRICH, 

2009). 

 

O empreendedor é o agente do processo de destruição criativa que, de acordo com 

Schumpeter (1982), é o impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o 

motor capitalista, constantemente criando novos mercados e sobrepondo-se aos 

antigos métodos menos eficientes e mais caros. Isso propicia a quebra de 

paradigmas nas economias de mercado, estabelecendo novos patamares 

econômicos e tecnológicos nas suas estruturas produtivas, sempre na busca do 

lucro e da realização profissional e individual. 

 

A partir da década de 1970, percebe-se que o empreendedor tem sido foco de 

atenção constante em países desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo 

registrado um aumento considerável de programas públicos e privados voltados para 

a iniciação empresarial e o incentivo de montar o próprio negócio. 
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A contextualização do enfoque teórico-conceitual de Schumpeter, em termos de 

estrutura empresarial da economia brasileira, reforça a atual preocupação política 

em fomentar o progresso das micro e pequenas empresas, no cenário nacional, por 

conta da sua importância econômico-social. 

 

Ao observar a evolução política e econômica do Brasil sob um prisma histórico, 

percebe-se a existência de certa disposição, uma habilidade inata e, sobretudo, a 

criatividade do povo brasileiro para superar crises e dificuldades. Filion (1999b) 

afirma que o Brasil possui uma das maiores riquezas naturais do mundo e ainda 

pouco exploradas: “a cultura empreendedora espontânea que incrementa o potencial 

do empreendedor brasileiro” (FILION, 1999b p. 25). 

 

Os resultados constantes no relatório do Global Entrepreneurship Monitor (2010) 

também confirmam a vocação empreendedora do povo brasileiro. O Brasil ocupa o 

quarto lugar num ranking de 24 países do grupo de países efficiency-driven, 

apresentando uma taxa de atividade empreendedora de 17,5 %, ou seja, mais de 17 

em cada 100 brasileiros adultos estão envolvidos em alguma atividade 

empreendedora. Em termos absolutos, o Brasil possui cerca de 21,1 milhões de 

pessoas desempenhando alguma atividade empreendedora. No entanto, os dados 

continuam a revelar o lado preocupante de nosso alto índice de empreendedorismo, 

pois quase 32 % dos brasileiros que empreendem, não o fazem voluntariamente, 

mas por necessidade. 

 

Mesmo considerando a função social que esse contingente exerce, o fato de contar-

se com um esforço produtivo tão elevado entre os indivíduos que se aventuram pela 

via da sobrevivência, pode ser uma das causas do baixo crescimento qualitativo da 

economia brasileira. Segundo Souza (2006), talvez, as transformações resultantes 

não sejam no sentido schumpeteriano, da inovação e da ruptura com o existente, 

como aconteceria com o empreendedor que explora novas oportunidades, utiliza 

tecnologias de ponta, busca mercados novos e internacionais e condições 

necessárias ao crescimento sustentável e à geração da efetiva riqueza nacional. 

 

Para Dornelas (2001), grande parte dos empreendedores está tentando sobreviver 

primeiro e, depois, competir. O autor considera que empreendedores de sucesso 
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são verdadeiros heróis, já que, apesar disso tudo, conseguem vencer e atingir seus 

objetivos.  

 

Os resultados divulgados pelo DIEESE (2011) mostram que, até 2010, existiam no 

Brasil 6,16 milhões de empresas. Desse total, 99% eram micro e pequenas 

empresas, ou seja, 6,1 milhões. Os pequenos negócios respondem por 51,6% das 

ocupações do setor privado, sendo 14,7 milhões de empregos formais e quase 40% 

da massa de salários. A cada ano, cerca de 200 mil novas micro e pequenas 

empresas são criadas e com elas surgem cerca de 800 mil postos de trabalho.  

 

O empreendedorismo, enquanto campo de investigação é uma área emergente em 

meio às Ciências Sociais Aplicadas. Assim sendo, o paradigma ainda encontra-se 

em formação, pois, para Dolabela (1999), o empreendedorismo, enquanto campo de 

pesquisa acadêmica é ainda, considerado como muito novo, podendo-se dizer que 

tais estudos têm cerca de duas décadas. Assim o crescente interesse pelo tema 

deve-se ao fato, principalmente, de que este tem sido considerado importante para o 

desenvolvimento de alguns países. Sendo assim, pesquisadores de diversas áreas 

têm se dedicado ao assunto, haja vista sua relevância numa sociedade em que os 

empregos tradicionais estão cada vez mais escassos e os indivíduos tem sentido a 

necessidade de encontrar e desenvolver novas carreiras e oportunidades para se 

manterem ativamente econômicos.  

 

Quando se fala em empreendedorismo, é natural que se ligue o tema à criação de 

novas empresas que começam pequenas, sem muita estrutura e, aos poucos, vão 

tomando forma, sendo que, algumas, chegam ao sucesso. É basicamente sob este 

enfoque do tema empreendedorismo que trata esta dissertação, não se estendendo 

à vasta abrangência do tema - como ensino de empreendedorismo, trabalho 

autônomo, incubadoras, políticas públicas, empreendedorismo corporativo ou 

diversos outros.  
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1.2 – PROBLEMA 

 

O fechamento prematuro das microempresas no Brasil tem sido preocupante, uma 

vez que elas ocupam papel fundamental no desenvolvimento econômico e na 

geração de emprego e renda. Portanto, o sucesso ou o fracasso dessas 

microempresas intervém diretamente no meio em que se situam.  

 

Na visão de muitos autores, como Souza (2000), sucesso ou mesmo sobrevivência 

de uma empresa depende, fundamentalmente, do comportamento e das 

características que marcam os empresários. No atual cenário de incertezas e 

desafios, a sobrevivência e o desenvolvimento das pequenas empresas dependem, 

em grande parte, da preparação dos seus atores que deve estar voltada não só para 

conhecimentos e habilidades de natureza técnica e gerencial, mas, também, para as 

características empreendedoras afins fundamentais ao enfrentamento da 

complexidade dos cotidianos social e organizacional. 

 

Ao explorar a literatura relativa ao tema empreendedorismo, percebe-se a escassez 

de estudos com resultados direcionados aos empreendedores das pequenas 

empresas. Não foram encontradas pesquisas sobre as características 

empreendedoras dos gestores das microempresas e sobre a preparação destes em 

relação às causas de mortalidade, e mais especificamente no caso das empresas 

nascentes. 

  

Diante desse contexto, a questão a ser respondida nesta dissertação é: 

 

Quais são as características empreendedoras dos gestores das microempresas 

nascentes e qual a preparação destes em relação às causas de mortalidade 

identificadas pelo SEBRAE? 
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1.3 – OBJETIVOS 

 

1.3.1 – Objetivo geral 

 

Identificar quais são as características empreendedoras dos gestores das 

microempresas nascentes e qual a preparação destes em relação às causas de 

mortalidade identificadas pelo SEBRAE. 

 

1.3.2 – Objetivos específicos 

 

� Caracterizar os gestores quanto ao gênero, faixa etária e nível de 

escolaridade; 

� Verificar a experiência dos gestores no ramo do negócio; 

� Identificar fatores inibidores e propulsores da sobrevivência das 

microempresas; 

� Analisar a motivação dos gestores para abertura do negócio; 

� Conhecer em que medida os gestores se sentem preparados para 

enfrentarem as principais causas de mortalidade de empresas; 

� Identificar características empreendedoras presentes nos gestores. 

 

1.4 – JUSTIFICATIVA 

 

Pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de descobrir as causas de tantos 

encerramentos empresariais. Ao analisar os fatores condicionantes dessa 

mortalidade, comparando-se aos resultados de entrevistas realizadas junto a 

empresas extintas e empresas em atividade, identificou-se que as principais causas 

eram a falta de capital de giro, falta de clientes, problemas financeiros, carga 

tributária elevada e recessão econômica (SEBRAE, 2005). 

 

Pode-se notar que as causas de mortalidade são atribuídas, geralmente, a fatores 

externos - social, político, econômico - e a fatores internos da empresa, como a falta 

de capital de giro, custos elevados, queda nas vendas, entre outras. Pouco se 

relaciona a mortalidade das empresas com a sua administração ou gerenciamento. 

Os fatores apontados como causa da mortalidade das empresas podem ser 
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decorrentes de um problema ainda maior: a falta de características e preparação 

para empreender, por parte do fundador da empresa. Segundo Dolabela (1999a,b), 

presume-se que se uma pessoa tem características e aptidões comumente 

encontradas em empreendedores de sucesso, terá melhores condições para 

empreender. São nessas características comportamentais básicas sobre as quais o 

candidato a empreendedor deve se pautar e, caso não as possua, o indivíduo terá 

dificuldades em obter sucesso. 

 

O empreendedorismo tem se tornado cada vez mais aplicável ao mundo dos 

negócios, sendo direcionado, principalmente, para as pequenas empresas. Torna-se 

conhecida sua importância sócio-econômica, pois conforme DIEESE (2011), as 

micro e pequenas empresas são responsáveis por 99% do total de empresas do 

país e 51,6% das ofertas de emprego, além de representar 21% do PIB segundo 

SEBRAE (2009). 

 

Este estudo traz uma contribuição significativa para a academia, uma vez que soma 

aos estudos do empreendedorismo os achados obtidos não só para compreensão 

do tema como também da sua prática através das características identificadas nos 

gestores das microempresas. 

 

A escolha do tema deste estudo surgiu a partir da experiência profissional do 

pesquisador no exercício de atividades empreendedoras em pequenas empresas, 

das quais foi empregado, como também em empresas próprias. Foi também 

motivada pela observação das dificuldades enfrentadas por empreendedores das 

empresas nascentes. O autor desta pesquisa é proprietário de uma indústria de 

vidros temperados na cidade de Itaúna, Minas Gerais e, no cotidiano de suas 

atividades, tem verificado que muitos empresários parecem não apresentar algumas 

características empreendedoras necessárias à gestão de seus empreendimentos, 

demonstrando até mesmo uma série de dificuldades para prospectar suas 

organizações no mercado. 

 

Com vistas a obter melhor compreensão dos estudos sobre empreendedorismo 

associados à realidade empírica das microempresas, o autor da dissertação propõe 
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aliar à sua paixão pelos negócios, uma reflexão aplicada para novas descobertas 

relativas ao tema proposto, como auxílio para desenvolvimento gerencial. 

 

1.5 - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para a elaboração deste trabalho, dividiu-se este estudo em capítulos. O primeiro –

Introdução - apresenta uma abordagem geral do assunto, onde estão colocadas as 

considerações sobre o tema, pergunta norteadora da pesquisa, os objetivos a serem 

alcançados, a justificativa que ressaltou a relevância da pesquisa e a estrutura do 

projeto. 

 

Em seguida, procedeu-se, no Capítulo 2 – Referencial Teórico - a uma revisão da 

literatura referenciada sobre o tema, com vistas a buscar subsídios para a coleta e 

interpretação dos dados à luz das idéias dos teóricos da área do 

empreendedorismo, especialmente as de McClelland (1972). A busca por referencial 

teórico se iniciou com as definições de empreendedorismo sob os enfoques 

econômico e comportamental, seguindo-se o delineamento do conceito de 

empreendedor e as características do comportamento empreendedor. Na seqüência, 

ao longo do Capítulo 3, foi apresentada a metodologia da pesquisa, caracterizando-a 

e delineando os critérios de seleção da amostra, a coleta e a análise dos dados.  

 

No Capítulo 4 são apresentados os dados coletados na pesquisa, seu tratamento e 

análise e também as informações que foram obtidas norteadas pelos objetivos 

propostos, visando responder à pergunta orientadora da pesquisa. A partir da 

análise e interpretação dos dados, foram apresentadas no Capítulo 5 as conclusões 

da pesquisa e suas limitações e sugestões para estudos futuros. 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo procura explorar e direcionar esta pesquisa. Nesse sentido, são 

apresentados primeiramente alguns dados sobre o empreendedorismo no Brasil e 

em seguida alguns conceitos e evolução do tema que favorecem o entendimento 

mais detalhado do assunto. Por fim, são apresentadas as características do 

empreendedor através de três conjuntos denominados de realização, planejamento 

e poder.  

 

2.1 – O RELATÓRIO GEM 2010 

 

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM), fundado pela britânica London Business 

School e pelo americano Babson College, mede o nível de atividade 

empreendedora, no mundo, desde 1999. No Brasil, o relatório GEM (2010) foi 

executado pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP) em parceria 

com o SEBRAE, SENAI/PR, SESI/PR e UFPR, refletindo a décima primeira 

participação consecutiva do Brasil nos ciclos anuais dessa pesquisa. 

 

Cada vez mais, percebe-se a importância e a necessidade de conhecimento vasto 

sobre a realidade empreendedora dos países, a fim de se compreender o papel da 

dinâmica de criação de novas empresas no desenvolvimento nacional. 

 

A partir de 2009, foram adotados alguns aprimoramentos na proposta de análise dos 

resultados da pesquisa GEM. Um deles refere-se ao novo critério para o 

agrupamento dos países, segundo o nível de desenvolvimento econômico, 

classificando-os em três categorias: (1) factor-driven: economias baseadas na 

extração e comercialização de recursos naturais; (2) efficiency-driven: economias 

norteadas para a eficiência e a produção industrial em escala, que se configuram 

como os principais motores de desenvolvimento, na qual o Brasil está inserido e (3) 

innovation-driven: economias fundamentadas na inovação. 

 

Uma das principais medidas do GEM é a taxa de empreendedorismo em estágio 

inicial (TEA) que é a proporção de pessoas com idade entre 18 e 64 anos envolvidas 
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em atividades empreendedoras na condição de empreendedores de negócios 

nascentes, ou de empreendedores à frente de negócios novos.  

 

O Brasil apresentou uma taxa de atividade empreendedora de 17,5 %, a maior 

desde que a pesquisa é realizada no país, ou seja, mais de 17 em cada 100 

brasileiros adultos estão envolvidos em alguma atividade empreendedora, 

totalizando cerca de 21,1 milhões de pessoas. No entanto, os dados ainda revelam 

uma elevada proporção de empreendedorismo por necessidade, pois quase 32% 

dos entrevistados estão envolvidos em alguma atividade empreendedora por não ter 

outra opção de trabalho. 

 

No Brasil, 48 % dos empreendedores afirmam perceber boas oportunidades para se 

começar um novo negócio na região onde vivem e 57 % consideram possuir o 

conhecimento, a habilidade e a experiência necessários para começar um novo 

negócio. Nota-se uma avaliação positiva em relação, tanto à existência de 

oportunidades no ambiente, quanto à existência de capacidade individual para a 

abertura de novos negócios.   

 

Um aspecto que chama a atenção, diz respeito à percepção das capacidades 

pessoais para se iniciar um empreendimento. O resultado revela que, no grupo de 

países de menor desenvolvimento econômico, maior é a percepção de possuir os 

conhecimentos requeridos para a condução de um empreendimento. O oposto 

também se verifica: no grupo de países innovation-driven, registra-se a menor média 

nesse indicador.  

 

Esse aparente contra senso pode ser explicado por duas vertentes, conforme 

mostram os resultados do GEM (2010). Primeiramente, nos países factor-driven, 

dada a singeleza e rudimentariedade dos empreendimentos tradicionalmente 

criados, a população percebe que, de fato, possui as capacidades requeridas para 

tais empreendimentos. Na segunda perspectiva, em função dos baixos níveis de 

escolaridade e capacitação para o empreendedorismo, as pessoas sequer supõem 

que não possuem determinados conhecimentos úteis e necessários para uma 

carreira empreendedora. De maneira inversa, explica-se a menor percepção obtida 

entre os países mais desenvolvidos: o ambiente de negócios é mais complexo, o 
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que exige mais dos empreendedores, e a consciência das lacunas de capacitação 

se mostram presentes como reflexo da melhor qualidade da educação nesses 

países. 

 

Todo ano, na pesquisa GEM, é questionado aos entrevistados se o medo do 

fracasso os impediria de criar uma empresa. No Brasil, mais uma vez, nota-se uma 

postura considerada positiva no que tange à inserção em atividades 

empreendedoras, pois apenas 33% dos respondentes teriam, no medo, um fator 

impeditivo para o inicio de um novo negócio. Conseqüentemente, é razoável que 

26% dos indivíduos não envolvidos com a atividade empreendedora pretendem 

iniciar um negócio, dentro de três anos. 

 

Percebe-se no GEM (2010), que a sociedade brasileira é, em larga escala, receptiva 

aos empreendedores e seus empreendimentos, da mesma forma que tem se 

acostumado a ver cada vez mais histórias relacionadas à criação de novos negócios 

na mídia. Essas condições contribuem para a criação de uma cultura propícia para a 

dinâmica do empreendedorismo. Em torno de 80% dos pesquisados concordam que, 

no Brasil, a maioria das pessoas considera que ser empreendedor é uma alternativa 

desejável de carreira e proporciona elevado status perante a sociedade. 

 

O Brasil comprovou mais uma vez o equilíbrio entre gêneros, pelo menos no que se 

refere ao empreendedorismo. Poucas diferenças se observam na proporção da 

participação de mulheres e homens na atividade empreendedora nacional, no GEM 

(2010), pois dos empreendedores brasileiros, 48% são mulheres e 52% homens. 

 

Os resultados da pesquisa GEM (2010) confirmam, também, a relevância do 

problema proposto nesta dissertação, uma vez que 11,8% dos brasileiros adultos 

entre 18 e 64 anos administram um novo negócio do qual é proprietário por mais de 

3 e menos de 42 meses. A descontinuidade desses negócios pode ter relação com a 

preparação dos empreendedores, uma vez que 6% dos entrevistados encerraram 

sua participação em um negocio, vendeu, desistiu ou teve qualquer outra forma de 

descontinuidade de um empreendimento do qual era administrador e proprietário, 

nos últimos 12 meses. Percebe-se, igualmente, que os principais motivos de 
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encerramento desses negócios possuem estreita relação com algumas 

características empreendedoras. 

 

Aos entrevistados que descontinuaram sua participação em algum empreendimento, 

também foi questionado o motivo dessa atitude. Como resultado, observa-se que a 

principal razão possui relação com dificuldades financeiras inerentes ao 

empreendimento. Juntas, as opções “o negocio não era lucrativo” e “dificuldades na 

obtenção de recursos financeiros” respondem por, aproximadamente, 53% do total, 

o que poderia ser evitado se os empreendedores tivessem identificado essas 

dificuldades através da busca de informações, planejamento e monitoramento 

sistemático, antes mesmo de abrir o negócio.  

 

2.2 – EMPREENDEDORISMO 

 

Empreendedorismo é um substantivo derivado da livre tradução da palavra 

entrepreneurship, sendo utilizado para denominar os estudos relativos ao 

empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu universo de 

atuação (SOUZA NETO, 2001). Entretanto, com a evolução dos estudos científicos 

sobre o empreendedorismo, o termo foi adquirindo significados mais complexos e 

completos. 

 

Segundo Filion (1999a), Vérin (1982) foi quem estudou o desenvolvimento do termo 

entrepreneur e observou que, no século XII, ele era usado para referir-se “àquele 

que incentivava brigas”; no século XVII, descrevia pessoas que coordenavam uma 

operação militar e somente no início do século XVIII o termo foi usado para referir-se 

à pessoa que criava e conduzia projetos ou empreendimentos (VÉRIN, 1982 apud 

FILION, 1999a, p.18).  

 

Souza Neto (2001) também relata que o termo empreendedorismo encontra-se na 

história militar francesa no século XVII, referindo-se a pessoas que se 

comprometiam em conduzir expedições militares. O mesmo autor atribui a um 

banqueiro irlandês, do século XVIII, Richard Cantillon (1697 – 1734), o primeiro uso 

do termo entrepreneur, no contexto empresarial, para se referir a alguém que 

comprava matéria prima a um preço certo para revendê-la, no futuro, a preço incerto.  
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Segundo Logen (1997), este termo era usado, também nessa época, para 

denominar aventureiros, tais como construtores de pontes, empreiteiros de estradas 

ou arquitetos. Desde então, o termo vem sofrendo evoluções constantes, surgindo 

novos conceitos e novas perspectivas na sua definição. O Quadro 1 apresenta um 

resumo do desenvolvimento da teoria do empreendedorismo. 
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QUADRO 1: Desenvolvimento da teoria do empreendedorismo 

Idade média: personagem (um grupo de guerreiros em ação) e um indivíduo que     

administra projeto de produção em larga escala; 

Século XVII: indivíduo com comportamento voltado para o risco, de ter lucro 

(prejuízo) na fixação de um preço num contrato com o governo; 

Richard Cantillon (1725): indivíduo assumindo riscos, planejando, supervisionando 

e organizando; 

Jean Baptist Say (1803): separa os lucros do empreendedor do lucro do 

capitalista; 

Francis Walter (1876): estabelece distinção entre os que fornecem fundos (capital) 

e recebem lucros gerados por sua capacidade gerencial; 

Joseph Schumpeter (1934): empreendedor é um inovador e desenvolve 

tecnologia inédita; 

David McClelland (1961): empreendedor é um tomador de risco moderado; 

Peter Drucker (1964): empreendedor maximiza oportunidades; 

Albert Shapero (1975): empreendedor toma iniciativa, organiza alguns 

mecanismos sócio econômicos e aceita risco de fracasso; 

Karl Vésper (1976): empreendedores parecem diferentes de economistas, 

engenheiros, gestores e políticos; 

Gifford Pinchot (1983): intrapreneur é um empreendedor dentro de uma 

organização já estabelecida. 

Fonte: Ibraihim, R & Goowin, J. R. (1986) apud Leite (2002). 

 

A partir da década de 1980, o campo de estudos de empreendedorismo se 

expandiu, consideravelmente, em diferentes áreas como a social, comportamental, 

econômica e política (SOUZA, 2006). O Quadro 1 mostra que o empreendedorismo 

vem sendo um campo de estudo multidisciplinar que recebeu contribuições de 

diversas áreas de conhecimento. No entanto, esse termo foi marcado por duas 

grandes correntes de pensamento: aquela que define o termo como uma função 

econômica e aquela que identifica empreendedorismo como traços de 

personalidade, chamada “behaviorista” ou comportamental, ambas com suas 

abordagens e suas contribuições.  
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A corrente econômica iniciou-se com Cantillon (1680-1734) e Say (1767-1832), 

desenvolvendo-se com Schumpeter (1883-1950), associando o empreendedor ao 

desenvolvimento econômico, à inovação e à busca de oportunidades. A corrente dos 

comportamentalistas desenvolveu-se a partir dos estudos de McClelland (1972), com 

ênfase na criatividade e intuição. Além dessas duas correntes, existem outros 

estudos que tratam do tema sobre aspectos diferentes e diversos, como o ensino do 

empreendedorismo, intra-empreendedorismo, cultura empreendedora, empresas 

familiares, trabalho autônomo, entre inúmeros outros. 

 

Por volta do século XVIII, a escola do “pensamento econômico” busca focar o papel 

do empreendedor dentro da economia e apresenta vários seguidores. Richard 

Cantillon, um economista britânico, descrevia o empreendedor como alguém que 

investia e corria riscos com seu próprio dinheiro, possivelmente por volta de 1680, 

fundou um banco em Paris e foi assassinado, em Londres, em 1734 (SELDON & 

PENNANCE, 1968, p.90). Segundo Filion (1999a), possivelmente foi um cozinheiro 

que provocou um incêndio em sua casa, após as recusas de Cantillon em lhe dar 

aumento. Cantillon era conhecido por ser mão-fechada, chegando a ser chamado de 

pão duro. Filion (1999a) conta que Cantillon mostrou preocupação com as mesmas 

questões econômicas e necessidade de racionalização que seus contemporâneos 

europeus, buscando oportunidades de investimentos, analisando uma operação e 

identificando elementos que já eram lucrativos e os que poderiam ser ainda mais. 

Sua contribuição para a economia é representada pelo seu Essai sur la Nature Du 

Commerce em Général (Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral), escrito 

em 1725, mas publicado somente em 1755 com correções do editor e 20 anos 

depois de ser amplamente distribuída em Paris e Londres (FILION, 1999a, p.7). 

Trata-se de uma vigorosa obra analítica, muito adiantada para o seu tempo, que 

expõe as contradições do mercantilismo vigente (SANDRONI, 1994, p.39; SELDON 

& PENNANCE, 1968, p.90). 

 

Para Filion (1999), Cantillon seria hoje como um investidor de capital de risco. “Seus 

escritos revelam um homem em busca de oportunidades de negócios, preocupado 

com o gerenciamento inteligente de negócios e a obtenção de rendimentos 

otimizados para o capital investido” (FILION, 1999a, p.06). Ele buscava nichos de 

mercado e considerava a análise dos riscos o ponto central para a tomada de 
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decisão. Para ele, o empreendedor era “uma pessoa que comprava matéria prima 

(insumo), processava-a e vendia para outra pessoa” (FILION, 1999a, p.18) “Ele 

entendia, no fundo, que se o empreendedor lucrara além do esperado, isto ocorrera 

porque ele havia inovado: fizera algo de novo e diferente” (FILION, 2000, p.17). Para 

Cantillon, o empreendedor era, portanto, uma pessoa que identificava uma 

oportunidade de negócio e assumia o risco, com a finalidade de obter lucros. Essa 

foi a primeira aparição do elemento risco na definição de empreendedorismo e 

Cantillon foi o primeiro a oferecer clara concepção da função empreendedora 

(FILION, 1999a). 

 

Jean Baptiste Say (1767–1832), industrial e economista clássico francês, 

inicialmente seguiu a carreira comercial, mas, depois de ler a Riqueza das Nações, 

de Adam Smith, passou a se interessar pela Economia Política (SELDON & 

PENNANCE, 1969, p.524). Admirador de Adam Smith, Say divulgou sua obra e 

propagou suas idéias e políticas por toda a vida. Elaborou, em 1803, a Lei dos 

Mercados (Lei de Say), segundo a qual a produção criaria sua própria demanda, 

impossibilitando uma crise geral de superprodução (SANDRONI, 1994, p.317). Esta 

lei, que estabelece a concepção do equilíbrio econômico, foi a base da teoria 

econômica neoclássica (SANDRONI, 1994, p. 317; SELDON & PENNANCE, 1969, 

p.524). Say elaborou ainda a teoria dos três fatores de produção (terra, mão-de-obra 

e capital), partindo da idéia de que a utilidade é a grande determinante do valor, e 

também a teoria das funções do empresário, introduzindo esse tema na economia 

política (SANDRONI, 1994, p.317). 

 

Say tentou estabelecer um corpo teórico que possibilitasse a chegada da revolução 

industrial na França, pois considerava o desenvolvimento econômico como resultado 

da criação de novos empreendimentos (FILION, 1999a). Ele pode ser considerado 

como o pai do que, hoje, convencionou-se chamar de empreendedorismo, pois foi 

quem lançou os alicerces desse campo de estudo (FILION, 2000). Ele foi o primeiro 

a esclarecer a diferença entre lucros do empreendedor e aqueles do capitalista e 

dizia, ainda, que empreendedor é o indivíduo que transfere recursos econômicos de 

um setor de baixa produtividade para um setor de alta produtividade e maior 

rendimento. Afirmava, também, que empreendedor é o indivíduo que, na sua busca 
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pelo êxito, perturba e desorganiza o status quo do sistema econômico (SAY apud 

PEREIRA, 1995, p. 05). 

 

Drucker (1987) retrata o conceito de empreendedor, elaborado por Say, ao atribuir-

lhe o papel de transferir recursos econômicos de um setor de produtividade mais 

baixa para um setor de produtividade mais elevada e de maior rendimento. Isso 

possibilita eficiência e eficácia maiores à economia, alcançando, sobretudo, o 

equilíbrio financeiro da sua empresa e o máximo de lucros e de vendas. 

 

A concepção que Say tinha do empreendedor, como alguém que inova e é agente 

de mudanças, permanece até hoje. Mas foi Schumpeter (1982) quem consolidou o 

conceito de empreendedorismo dando projeção ao tema associando-o, claramente, 

ao conceito de inovação e apontando-o como o elemento que dispara e explica o 

desenvolvimento econômico (FILION, 2000). 

  

Joseph A. Schumpeter (1883-1950), austríaco, nasceu na Morávia e foi educado em 

Viena, tendo permanecido um tempo no Egito e, depois, tornou-se professor de 

Economia em Czernowitz e em Graz (SELDON & PENNANCE, 1969). Após a 

Primeira Guerra Mundial, foi nomeado ministro das Finanças da República 

Austríaca, mas logo renunciou para se tornar professor nos Estados Unidos, 

lecionando na Universidade de Bonn até 1932, quando se transferiu para Harvard 

(SANDRONI, 1994; SELDON & PENNANCE, 1969). Suas obras foram tomadas a 

sério desde o início da sua carreira, destacando-se, entre elas, seu primeiro livro 

Theory of Economic Development, 1912 (Teoria do Desenvolvimento Econômico); 

Business Cycles, 1939 (Ciclos Econômicos); Capitalism, Socialism and Democracy, 

1942 (Socialismo, Capitalismo e Democracia) e History of Economic Analysis 

(História da Análise Econômica), uma obra inacabada e publicada posteriormente, 

em 1954, que juntas dão uma idéia da sua versatilidade (SANDRONI, 1994; 

SELDON & PENNANCE, 1969). 

 

Segundo Filion (1999a), Schumpeter acrescentou, em 1911, o conceito de inovação 

para a definição de empreendedorismo, como sendo o ato de criar coisas novas e 

diferentes. Em seu livro, Business Cycles (1939), Schumpeter avaliou o sistema 

capitalista e avançou a teoria de que as inovações feitas pelos empresários são o 
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fator estratégico do desenvolvimento econômico e ocupam uma posição central no 

processo do ciclo comercial (SELDON & PENNANCE, 1968). Dizia ainda que “o 

estímulo para o início de um novo ciclo econômico viria principalmente das 

inovações tecnológicas introduzidas por empresários empreendedores” 

(SANDRONI, 1994, p.318). Segundo Sandroni (1994), para Schumpeter esse é o 

ponto essencial, pois sem empreendedores e suas inovações tecnológicas, a 

economia manter-se-ia numa posição de equilíbrio estático, num ciclo econômico 

fechado. 

 

Schumpeter (1982) tratava de vários tipos de inovação, incluindo inovação na 

produção e nos processos, inovação mercadológica, e até mesmo inovação 

organizacional, enfatizando cinco categorias de fatores: a fabricação de um novo 

bem; a introdução de um novo método de produção; a abertura de um novo 

mercado; a conquista de uma fonte de matérias-primas; a realização de uma nova 

organização econômica, tal como o estabelecimento de uma situação de monopólio 

(SANDRONI, 1994). 

 

A figura do empresário inovador, ou seja, o empreendedor, torna-se fundamental 

para o desenvolvimento da economia. Esse indivíduo é, contudo, o produtor que, via 

de regra, inicia a mudança econômica e os consumidores, se necessário, são por ele 

“educados”. Eles são, por assim dizer, ensinados a desejar novas coisas, ou coisas 

que diferem de alguma forma daquelas que têm o hábito de consumir. 

(SCHUMPETER, 1982) 

 

O empresário inovador é um componente fundamental do processo de 

desenvolvimento econômico, pois, com o crédito bancário e as inovações 

tecnológicas, o empreendedor é um importante agente de criação de novos 

negócios e, conseqüentemente, de desenvolvimento econômico. A iniciativa 

individual do empresário pode ser estimulada pelo apoio oficial. Contudo, o 

empresário de sucesso, geralmente, é um homem de iniciativa, um individualista e 

auto-suficiente, mas que busca sustentação em todas as frentes. O empresário, 

nessas condições, apresenta-se também como um novo-rico, um egocêntrico e 

racional, cujo fim é o lucro e não o consumo. (SCHUMPETER, 1982) 
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Na visão de Schumpeter (1982) o empreendedor é o agente de mudança que destrói 

a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços, 

da criação de novas formas de organização e também da exploração de novos 

recursos e materiais. Para ele, o desequilíbrio dinâmico provocado pelo 

empreendedor inovador, em vez de equilíbrio e otimização, é a norma de uma 

economia sadia e a realidade central para a teoria e a prática econômica 

(DRUCKER, 1987). 

 

Assim, a visão de Schumpeter tornou-se predominante: o empreendedor como 

motor da economia, o agente de inovação e de mudanças, capaz de desencadear o 

crescimento econômico. Isto significa que comunidades, através da atividade 

empreendedora, podem ter a iniciativa de liderar e coordenar o esforço no sentido 

do seu próprio crescimento econômico. Acredita-se, com isso, ser possível alterar a 

curva da estagnação econômica e social através de indução de atividades 

inovadoras, capazes de agregar valores econômicos e sociais (DOLABELA, 1999a). 

 

Diversos economistas associaram o empreendedor à inovação, pois acreditavam 

que o empreendedor funcionava como um motor do sistema econômico, como 

detectores de oportunidades de negócios e criadores de empreendimentos. Mas, os 

empreendedores são pouco citados nos modelos clássicos de desenvolvimento 

econômico (FILION, 1999a). 

 

Hisrich (2009) define empreendedorismo como 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 da independência financeira e pessoal. Essa definição enfatiza quatro 

aspectos básicos de ser um empreendedor. Primeiro, o empreendedorismo envolve 

o processo de criação – criar algo novo, de valor. A criação tem que ter valor para o 

empreendedor e valor para o público para o qual é desenvolvida. Segundo, o 

empreendedorismo exige tempo e esforço. Somente aqueles que se dedicam a um 

empreendedorismo apreciam a significativa quantidade de tempo e de esforço 

exigida para criar algo novo e torná-lo operacional. A terceira parte da definição 

abrange as recompensas de ser um empreendedor. Para alguns empreendedores, a 
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recompensa econômica se torna um indicador do grau de sucesso, mas, a mais 

importante delas é a independência, seguida da satisfação pessoal.  

 

Para os economistas, o empreendedorismo é uma função, Filion (1999b) ao 

mencionar as discórdias existentes sobre o tema, tanto entre os economistas quanto 

entre profissionais de outras áreas, afirma: 

 

Vários tentaram teorizar em torno do fenômeno, mas não existe ainda 
nenhuma teoria econômica sobre o empreendedor que reúna consenso, nem 
modelo econômico que explique o desenvolvimento a partir da função 
empreendedora, pois esta é dificilmente quantificável (FILION, 1999b p. 5). 

 

Por não aceitarem os modelos não quantificáveis, os economistas acabavam por 

limitar seus estudos e, conseqüentemente, uma melhor compreensão do 

empreendedorismo. Devido a isso, o empreendedorismo acabou se voltando para os 

aspectos comportamentais e, dessa forma, conseguiu obter um conhecimento mais 

aprofundado a respeito dos empreendedores. Essa escola apresenta, como 

especialistas, pessoas ligadas ao comportamento humano e a intenção é verificar o 

comportamento dos indivíduos em relação ao assunto empreendedorismo.  

 

Segundo Filion (1999a), um dos primeiros autores da linha comportamental que 

mostrou interesse pelos empreendedores foi Max Weber, em 1930, quando 

identificou o sistema de valores como elemento fundamental para a explicação do 

comportamento empreendedor. Ele via os empreendedores como inovadores, 

pessoas independentes cujo papel de liderança nos negócios, inferia uma fonte de 

autoridade formal (FILION, 1999a). 

 

David McClelland (1917-1998), psicólogo da Universidade de Harvard, deu início à 

contribuição das ciências do comportamento para o empreendedorismo. Segundo 

Filion (1999a, 2000), McClelland (1972) questionando sobre o declínio dos 

americanos em face dos soviéticos durante os anos 1950, buscou explicações para 

a existência de grandes civilizações e avaliou os fatores que explicam o tal declínio. 

Com isso, McClelland (1972) descobre que as gerações que precediam o apogeu 

foram fortemente influenciadas por heróis que haviam sido personagens populares 

na literatura, com os quais os jovens se identificavam e tomavam como modelo, 
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tendendo a imitá-los em seu comportamento. Sob tal influência, as pessoas 

desenvolviam grande necessidade de realização e associavam essa necessidade 

aos empreendedores. A definição de McClelland sobre o empreendedor era a 

seguinte:  

 

Um empreendedor é alguém que exerce controle sobre uma produção que 
não seja só para o seu consumo pessoal. De acordo com a minha definição, 
um executivo em uma unidade produtora de aço na União Soviética é um 
empreendedor. (FILION, 1999a, p.8). 

 

A partir dessa pesquisa, o papel do “modelo” tornou-se importante nos estudos do 

empreendedorismo (FILION, 2000). Esta foi uma das primeiras e mais importantes 

pesquisas das raízes psicológicas sobre empreendedorismo, cuja teoria foi exposta 

no início dos anos 1960 por David McClelland, revelando que as pessoas que 

seguem carreiras semelhantes à de empreendedores têm uma elevada necessidade 

de realização social além de gostarem de correr riscos, fato que as levam a 

despender maiores esforços. 

 

Para McClelland (1972), a necessidade de realização significaria a vontade humana 

de se superar e de se distinguir, englobando um conjunto de características 

psicológicas e comportamentais que compreendem, entre outras, gosto pelo risco 

moderado, iniciativa e desejo de reconhecimento. Além disso, o autor identificou ser 

pouco provável que uma crescente necessidade de realização resultasse em 

atividade econômica, a menos que houvesse uma oportunidade para tanto na esfera 

do próprio indivíduo. 

 

Em seus estudos, McClelland busca descobrir as razões do crescimento e declínio 

econômicos. Após criticar as teorias históricas, sociológicas e econômicas 

anteriores, esse autor levanta a hipótese de que a “necessidade de realização” é 

responsável, em parte, pelo crescimento econômico. O autor define esse conceito 

como a motivação de algumas pessoas em fixar, para si próprias, os padrões de 

realização e buscam, arduamente, alcançar essas metas que estabelecem, ou como 

diz o próprio autor, “(...) esse homem nada retira para si mesmo de sua riqueza, 

exceto o sentimento irracional de ter feito bem o seu trabalho. É exatamente assim 
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que definimos o motivo de realização ao codificá-lo para sua expressão na fantasia” 

(MCCLELLAND, 1972, p. 72). 

 

McClelland (1972) desenvolveu a concepção de um paradigma comportamental do 

perfil do empreendedor, estabelecendo, nesse sentido, uma segmentação da 

sociedade em dois grandes grupos quanto à percepção e ao enfrentamento de 

desafios e oportunidades. O primeiro grupo corresponde a uma parcela mínima da 

população que se sente disposta a enfrentar desafios e, conseqüentemente, 

empreender um novo negócio; já a imensa maioria da população não se dispõe a 

enfrentar riscos dessa natureza. (FILION, 1999a) Desta forma, McClelland (1972) 

contribuiu sobremaneira nas discussões sobre o tema, pois tentou mostrar que os 

seres humanos tendem a repetir seus modelos, o que, em muitos casos, motiva para 

alguém a ser empreendedor.  

 

... se tudo for igual, quanto mais empreendedores uma sociedade tiver e 
quanto maior for o valor dado, nessa sociedade, aos modelos empresariais 
existentes, maior será o número de jovens que optarão por imitar esses 
modelos, escolhendo o empreendedorismo como uma opção de carreira. 
(FILION, 1999a, p. 9). 

 

Para Drucker (1987), empreendedorismo não é arte nem ciência, mas, sim, uma 

prática e uma disciplina. Ele considera o empreendedorismo como a prática de 

empreender (o ato, a ação árdua, criativa, difícil e arrojada), e o resultado (efeito) 

dessa prática (a empresa, o cometimento, o negócio). Também relaciona 

empreendedorismo com inovação, descrevendo os empreendedores como pessoas 

que inovam. Para o autor, a inovação é o instrumento específico dos 

empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma 

oportunidade para um negócio ou serviço diferente.  

 

Para Gimenez; Inácio; Sunsin (2001), vem acontecendo uma consolidação do 

empreendedorismo como uma área do conhecimento com status científico. Esses 

autores citam como exemplo disso a criação de uma divisão de estudos nessa área, 

proposta pela Academy of Management, em 1987, que definiu o empreendedorismo 

como o estudo da criação e a administração de negócios novos, pequenos e 

familiares, e das características e problemas especiais dos empreendedores. Os 

principais tópicos incluem idéias e estratégias de novas empresas, influências 
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ecológicas sobre a criação e o desaparecimento de novos negócios, aquisição e 

gerenciamento de novos negócios e de equipes criativas, auto-emprego, gerentes-

proprietários e o relacionamento entre empreendedorismo e desenvolvimento 

econômico (GIMENEZ; INÁCIO; SUNSIN, 2001). Ainda segundo esses autores, a 

Universidade de Harvard, desde 1946, possui linha de pesquisa e estudos 

específicos sobre o empreendedorismo, definindo o termo como a busca de 

oportunidades, além dos recursos tangíveis, correntemente controlados. Assim, 

descreve uma maneira de gerenciar muito mais do que uma função econômica 

específica, ou características de um indivíduo. 

 

Gimenez; Inácio; Sunsin (2001) apresentam a definição de empreendedorismo do 

Centro para Empreendedorismo Arthur M. Blank, do Babson College, como uma 

maneira de pensar e agir que é obcecada pela oportunidade, holística na abordagem 

e balanceada na liderança. Empreendedorismo é identificar uma oportunidade, sem 

levar em consideração os recursos correntemente disponíveis, e agir sobre esta com 

o propósito de criar riqueza nos setores públicos, privados e globais. 

 

Segundo Filion (1999b), em todas as áreas da gestão e em quase todos os campos 

de estudos e disciplinas, pessoas incorporam-se às fileiras do empreendedorismo e 

trabalham nele a partir de culturas e abordagens muito diferenciadas, havendo, 

contudo, elementos coincidentes. Ainda ressalta que o empreendedorismo tem a 

particularidade de reunir idéias provenientes de especialistas das ciências humanas 

e administrativas, privilegiando intercâmbios e práticas multidisciplinares. O final dos 

anos 1980 marca uma virada, com a qual o empreendedorismo se torna um tema de 

estudos em quase todas as áreas do conhecimento, como descrito no Quadro 2. 
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QUADRO 2 : Temas principais da pesquisa sobre empreendedorismo 

- Características comportamentais dos empreendedores 

- Características econômicas e demográficas das PME 

- Empreendedorismo e PME nos países em desenvolvimento 

- Características gerenciais dos empreendedores 

- Processo empreendedor 

- Criação de empresas 

- Desenvolvimento de empresas 

- Capitais de risco e financiamento das PME 

- Administração de empresas, levantamento, aquisições 

- Empresas de alta tecnologia 

- Estratégias de crescimento da empresa empreendedora 

- Parceria estratégica 

- Empreendedorismo corporativo ou "intra-emprendedorismo" 

- Empresas familiares 

- Trabalho autônomo 

- Incubadoras e sistemas de apoio ao empreendedorismo 

- Redes 

- Fatores que influenciam a criação e o desenvolvimento de empresas 

- Políticas governamentais e criação de empresas 

- Mulheres, grupos minoritários, grupos étnicos e o empreendedorismo 

- Educação empreendedora 

- Pesquisa e empreendedorismo 

- Estudos culturais comparativos 

- Empreendedorismo e sociedade 

- Franquias 

Fonte: Filion (1997) apud Filion (1999a). 

 

Ainda para Filion (1997), pode parecer que haja uma confusão quanto ao conceito 

de empreendedorismo por não existir consenso na definição e nos limites do 

empreendedor, levando-os a discutir suas pesquisas em função de suas percepções 
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particulares do fenômeno. A aparente confusão, criada pelas diferentes visões desse 

conceito, basicamente reflete a diferença lógica e a natureza desses enfoques 

conforme apresentado nas definições de empreendedorismo do Anexo A. 

 

Os primeiros doutorados em empreendedorismo e pequenos negócios, diz Filion 

(1997), apareceram nos anos 1980. A grande maioria dos interessados no estudo e 

pesquisa do fenômeno empreendedor é originária de outras disciplinas que não o 

empreendedorismo, sendo que o estudo do assunto não foi seu primeiro campo de 

atividade.  

 

Na visão de Filion (1997), entretanto, os enfoques sobre empreendedorismo de 

maior destaque, por estarem sendo utilizados com maior intensidade no campo 

científico, são o econômico - representado por pensadores como Schumpeter (1982) 

- e o comportamental - representado por pensadores como McClelland (1972). De 

uma maneira geral, os economistas tendem a alinhar empreendedores com 

inovação, enquanto os comportamentais concentraram-se nas características 

criativas e intuitivas dos empreendedores. 

 

2.3 – CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR 

 

Schumpeter (1982) descreve o empreendedor como um indivíduo que possui o 

sonho e a vontade de fundar um império pessoal, a vontade de conquistar; o impulso 

de lutar, de se mostrar superior aos outros, de ser bem sucedido, não tanto pelos 

frutos do sucesso, mas pelo sucesso em si mesmo; a alegria de criar e realizar 

coisas ou, simplesmente, de empregar a própria energia e engenho; um tipo que 

procura a dificuldade, que se transforma para tornar possível a transformação, que 

se deleita com novos empreendimentos e para quem o ganho pecuniário é, de fato, 

a expressão consumada do sucesso. Esse tipo de personalidade, para o autor, seria 

“inata” ao indivíduo. 

 

Contrapondo-se a essa visão, Dornelas (2001) relata que, até pouco tempo, muita 

gente acreditava que o espírito empreendedor era algo inato, que os vencedores já 

nasciam com um diferencial e eram predestinados ao sucesso nos negócios. 

Atualmente, cada vez mais, a literatura traz resultados de pesquisas que apontam no 
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sentido de que o comportamento dos empreendedores bem sucedidos pode, em boa 

medida, ser ensinado e compreendido por qualquer pessoa. Dornelas (2001), 

contudo, não nega a existência dos empreendedores inatos. 

 

Essa visão possibilita a formulação de conjeturas sobre a existência de alguns 

fatores que afetam o surgimento de empreendedores, a saber: a personalidade do 

indivíduo em decorrência de sua formação biológica, o ambiente familiar de 

formação, as influências da comunidade local de residência e os valores 

internalizados pelo indivíduo. O aprendizado acerca das características 

empreendedoras passa a levar em conta tais fatores, definidos como fatores críticos 

de formação empreendedora. 

 

Pesquisas comportamentais buscam mostrar que características os 

empreendedores de sucesso possuem o que se torna o grande diferencial diante 

das outras pessoas. De acordo com Filion (1999a), os empreendedores de sucesso 

possuem algumas características como: agressividade, alto nível de energia, 

autoconfiança, autoconsciência, auto-estima, capacidade de aprendizagem e de 

correr riscos moderados, inovação, liderança, reconhecimento de oportunidades, 

decidir corretamente, criatividade, flexibilidade, habilidade na utilização de recursos, 

independência, iniciativa, orientação para independência, o sucesso e resultados, 

originalidade, otimismo, persistência, sensibilidade a outros, tenacidade, tendência a 

confiar nas pessoas e de considerar o dinheiro como medida de desempenho, 

tolerância à ambigüidade e à incerteza. 

 

McClelland (1972) relacionou os empreendedores às suas necessidades de 

sucesso, de reconhecimento, e ao desejo de poder e de controle. As primeiras 

pesquisas realizadas por esse autor definem o que ele denominou de “necessidade 

de realização” do indivíduo como a principal força motivadora do comportamento 

empreendedor. 

 

Drucker (1987) descreve o empreendedor como alguém que funda uma empresa ou 

amplia os negócios de uma empresa já existente, apresentando três traços 

importantes na formação do perfil desse personagem: a criatividade, a insatisfação 

com o status quo e a determinação pessoal. Para o autor, o empreendedor sempre 
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está buscando a mudança, reage a ela e a explora como se fosse uma 

oportunidade. 

 

Drucker (1987) comenta que a essência da característica empreendedora está em 

saber lidar com as incertezas e que qualquer indivíduo, que tenha à sua frente uma 

decisão importante a ser tomada, pode se comportar de forma empreendedora, 

desde que tenha conceitos e teorias dando suporte aos seus atos. Para esse autor, 

empreender é uma iniciativa arriscada para as pessoas que não sabem o que estão 

fazendo, que não possuem método. Além disso, para Drucker (1987), o 

empreendedor vê a mudança como norma e como algo saudável, provocando, ele 

mesmo, essa mudança. Motivados por dinheiro, poder, ou reconhecimento os 

empreendedores não se contentam com o que já existe, procurando criar novos 

valores e reorganizar recursos existentes para uma configuração mais adequada. 

 

Leite (2001) apresenta, de forma esquemática, a visão integrada do empreendedor a 

partir das definições de Schumpeter, McClelland e Drucker, na FIG. 1: 

 

FIGURA 1 – A visão integrada: Schumpeter, McClelland e Drucker 

 

 

 

Fonte: Leite (2001) 

 

Filion (1999a) comenta que o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela 

capacidade de estabelecer e atingir objetivos e que mantém alto nível de 

consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidade de 

negócios. Um empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis 

oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente arriscadas que 

objetivam a inovação, continuará a desempenhar um papel empreendedor. O 

conceito central do empreendedorismo, de acordo com o autor, é que o 

empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza as suas visões. A 



 40 

imaginação é, obviamente, necessária para ser um visionário. O termo visão denota 

habilidade em definir e alcançar objetivos. Para que uma visão se desenvolva, o 

empreendedor deve aprender continuamente com o meio. 

 

Em seus estudos, McClelland (1972) procurou identificar o que fazem e como 

pensam os empreendedores bem sucedidos, procurando estabelecer um ponto de 

partida para detectar e reforçar tais características em outros indivíduos. Os pontos 

essenciais da discussão levantada por McClelland (1972) são o conceito de 

personalidade e a questão de determinar até que ponto o comportamento 

empreendedor é produto de características fundamentais da personalidade. Para o 

autor, os fatores sociais e ambientais, inclusive o treinamento, cumpririam um 

importante papel ao estimular motivos latentes e a traduzir possíveis disposições 

mentais em padrões específicos de comportamento. 

 

De acordo com McClelland (1972) apud Vidal (2003), o sucesso empresarial não 

consiste apenas no desenvolvimento de habilidades específicas, por exemplo, em 

finanças, marketing, produção e outros, nem tampouco da disponibilidade de 

incentivos creditícios e ou fiscais, mas, também, das habilidades atitudinais 

empreendedoras, obtidas através do aperfeiçoamento de tais características. 

Segundo os estudos de McClelland (1972), balizados por muitas pesquisas e 

experimentos, o indivíduo empreendedor tem uma estrutura motivacional 

diferenciada pela presença marcante de três tipos de motivação: realização, poder e 

afiliação. 

 

A ampla contribuição dessa linha de pensamento está consolidada na busca para 

identificar as características do perfil empreendedor. Segundo Bertoglio (1998), 

McClelland (1972), em sua pesquisa sobre perfil de empreendedores, identificou 

algumas características constantes nos empreendedores bem sucedidos. 

Inicialmente, foram identificadas vinte e três características que, depois de 

lapidadas, foram resumidas para quinze. Após vários anos de estudos e análises, 

algumas características se fundiram, outras foram descartadas. Os estudos 

possibilitaram a identificação de uma dezena de características do comportamento 

empreendedor (CCE), agrupadas em três conjuntos distintos, descritos a seguir: 
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1º Grupo - Conjunto de Realização: busca de oportunidade e iniciativa; persistência; 

correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometimento. 

 

2º Grupo: Conjunto Planejamento: busca de informações; estabelecimento de metas; 

planejamento e monitoramento sistemático. 

 

3º Grupo: Conjunto Poder: persuasão e rede de contatos; independência e 

autoconfiança. 

 

2.3.1 – Conjunto de realização 

 

Na tentativa de descobrir o por que de determinadas culturas terem maior 

desempenho do que outras, McClelland (1972) observou um valor, que chamou de 

necessidade de realização, que variava de cultura para cultura, ou seja, cada cultura 

se realizava com aspectos e proporções diferentes (LEITE, 2002). A necessidade de 

realização leva o empreendedor a dedicar-se ao trabalho constantemente, sendo 

motivado pela vontade de fazer o que gosta. A necessidade de realização dirige a 

atenção de um indivíduo para que este execute, da melhor forma possível, suas 

tarefas no sentido de atingir os seus objetivos, sendo eficaz naquilo em que se 

propõe a fazer, respeitando, sempre, os limites permitidos pela ética (LEITE, 2002). 

Tal necessidade leva o indivíduo a buscar oportunidades, ter iniciativa, ser 

persistente, buscar qualidade e eficiência, ter comprometimento e, também, a correr 

riscos moderados em busca da sua realização. Essas características que, segundo 

McClelland (1972), formam o conjunto de realização, são descritas a seguir: 

 

Busca de oportunidades e iniciativa: esta característica envolve atitudes do 

empreendedor, tais como fazer as coisas antes do solicitado, agir para expandir o 

negócio e aproveitar oportunidades fora do comum para iniciar um negócio. 

(SEBRAE, 1990) Identificar oportunidades é essencial para o empreendedor e 

consiste em aproveitar toda e qualquer ocasião para observar negócios. O 

empreendedor de sucesso não se cansa de observar, procurando novas 

oportunidades, seja no caminho do trabalho, de casa, nas compras, lendo revistas e 

jornais, ou assistindo televisão. Além de identificar as oportunidades, o 

empreendedor deve ter iniciativa, que é a capacidade de se antecipar às situações, 
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agindo de maneira oportuna e adequada sobre a realidade, apresentando soluções 

e influenciando os acontecimentos. Sem iniciativa não pode haver empreendimento 

e sem vontade e persistência não se pode atingir o sucesso. “A oportunidade é uma 

‘criatura’ amistosa e muitas vezes imperceptível. Perigosa, somente quando 

ignorada pelos empreendedores. Ela precisa ser protegida, explorada, preservada, 

dinamizada e aumentada” (LEITE, 2002, p.92). Segundo Degen (1989), existem 

fórmulas para se identificarem oportunidades. A oportunidade pode aparecer através 

da identificação de necessidades, da observação de deficiências - quando se 

percebe que algo pode ser melhorado ou modificado - da observação de tendências, 

da derivação da ocupação atual - quando destina um produto ou serviço para uma 

finalidade que deriva da de origem, procura de outras aplicações - quando procura 

outras finalidades para um produto ou serviço, exploração de hobbies, lançamento 

de moda e imitação do sucesso alheio.  

 

Persistência: esta característica significa agir diante de um obstáculo significativo; 

agir repetidamente ou mudar de estratégia, a fim de enfrentar um desafio ou superar 

um obstáculo e assumir responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário ao 

alcance de metas e objetivos (SEBRAE, 1990). Persistência é o que leva o 

empreendedor a agir de diversas maneiras até alcançar o que deseja. Com seus 

objetivos e metas definidos, o empreendedor aprende com seus erros, refaz 

estratégias e persiste no seu desejo. A persistência não deve ser confundida com a 

teimosia identificada quando o indivíduo busca alcançar objetivos utilizando as 

mesmas estratégias, mesmo que não estejam dando certo. Já o persistente não 

desiste dos objetivos, pois muda a estratégia e começa tudo de novo, até conseguir 

alcançar o planejado. 

 

Correr riscos calculados: refere-se à capacidade do empreendedor de avaliar 

alternativas e calcular riscos, deliberadamente; agir para reduzir riscos ou controlar 

resultados e colocar-se em situação que implicam desafios ou riscos moderados 

(SEBRAE, 1990). Segundo Degen (1989), os riscos fazem parte de qualquer 

atividade e o sucesso do empreendedor está na sua capacidade de conviver com 

eles e sobreviver a eles. Portanto é preciso aprender a administrá-los. Os riscos 

podem, se não eliminados, ser reduzidos pelo planejamento. A preparação de um 

plano de negócios possibilita ao empreendedor identificar os riscos e procurar uma 
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solução preventiva. Identificar os riscos previamente e antecipar-se a eles, buscando 

minimizá-los, é a melhor maneira de o empreendedor administrá-los. 

 

Exigência de qualidade e eficiência: através da exigência de qualidade e 

eficiência, o empreendedor consegue fazer as coisas de uma maneira melhor, mais 

rápidas ou mais barato, satisfazendo padrões de excelência, assegurando que o 

trabalho seja terminado a tempo e atendendo a padrões de qualidade (SEBRAE, 

1990).  

 

Comprometimento: implica em fazer um sacrifício pessoal ou um esforço 

extraordinário para completar uma tarefa; colaborar com os empregados ou se 

colocar no lugar deles, se necessário, para terminar um trabalho e se esmerar em 

manter o cliente satisfeito, colocando, em primeiro lugar, a boa vontade em longo 

prazo, acima do lucro em curto prazo (SEBRAE, 1990). O empreendedor se 

compromete intensamente com seu empreendimento, mesmo que para isso tenha 

que fazer alguns sacrifícios ou sacrificar a própria família com a ausência e falta de 

tempo. 

 

2.3.2 - Conjunto de planejamento 

 

Neste conjunto, o indivíduo apresenta características voltadas a levá-lo a pensar a 

respeito do empreendimento, buscando informações sobre clientes, concorrentes, 

fornecedores, modelo de produção ou de execução de um serviço, aspectos 

administrativos, contábeis e jurídicos. Estabelece metas, de longo prazo, que sejam 

claras, realistas e específicas. Planeja as tarefas e mantém um monitoramento, 

comparando os resultados obtidos com aqueles que foram inicialmente propostos. 

As características que, segundo McClelland (1972), formam esse conjunto são 

descritas a seguir: 

 

Busca de informações: o empreendedor dedica-se pessoalmente a buscar 

informações de clientes, fornecedores e concorrentes; investiga pessoalmente como 

fabricar um produto ou prestar um serviço e consulta especialistas para obter 

assessoria técnica ou comercial (SEBRAE, 1990). A informação é um instrumento 

muito utilizado para sobressair-se no mercado. O empreendedor deve estar 
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atualizado sobre as últimas tendências do mercado, os novos conceitos de gestão, 

os líderes empresariais mais comentados. Portanto, ele deve conhecer o mercado 

como um todo. Para planejar o futuro negócio, é necessário ter informações sobre 

oportunidades de mercado, custos e preços, futuros clientes, tributos e taxas, custos 

de abertura e de legalização, concorrentes, fornecedores e linhas de financiamentos, 

entre outras (SANTOS, 1995). De posse dessas informações, ele terá muito mais 

recursos para liderar pessoas e elaborar estratégias, podendo lançar-se com muito 

mais solidez no novo empreendimento. Com o auxílio da internet e o advento da 

globalização, é possível ter acesso a uma gama de informações, sem sair de casa, 

como notícias, balanços financeiros de empresas, cotações e índices financeiros, 

entre outras informações estratégicas de mercado. Torna-se necessário manter-se 

informado, mas também filtrar as informações, colocando de lado o excesso e 

extraindo o que é realmente importante.  

 

Estabelecimento de metas: é uma característica que envolve atitudes do 

empreendedor, como: estabelecer metas e objetivos desafiantes e com significado 

pessoal. Metas de longo prazo, claras e específicas, e objetivos de curto prazo 

mensuráveis (SEBRAE, 1990). O empreendedor deve saber exatamente o que quer, 

por que quer, quando quer e como fazer para conseguir, ou seja, sabe aonde quer 

chegar e o caminho a percorrer. Sabe fixar metas e alcançá-las. Estabelecer metas 

não significa um esquema rígido que impede de ver novas oportunidades, mas 

significa apenas pensar profundamente no que se deseja e dirigir o tempo e energia 

para alcançá-lo. Para Sheedy (1996) as metas precisam fazer sentido e serem 

lógicas; devem valer o esforço; devem ser claramente definidas, concisas e 

específicas; devem estimular e manter o apoio do pessoal; devem exigir que se faça 

alguma coisa a mais do que está sendo feito no momento; devem ser priorizadas e 

atingíveis, pois metas inatingíveis podem causar frustração. 

 

Planejamento e monitoramento sistemático: por meio dessa característica, o 

empreendedor torna-se apto a dividir tarefas de grande porte em subtarefas, com 

prazos definidos; reavaliar seus planos, considerando-se resultados obtidos e 

mudanças circunstanciais e manter registros financeiros, utilizando-os para tomar 

decisões (SEBRAE, 1990). O empreendedor é alguém com capacidade de 

observação e de planejamento. Capacidade para analisar recursos e mapear o meio 
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ambiente, anelando uma visão de longo prazo dos caminhos a serem seguidos para 

se alcançar os objetivos. O empreendedor faz um planejamento através da 

elaboração do plano de negócios, avaliando e monitorando, através de um 

acompanhamento sistemático e comparativo, conseguindo atrair investidores para o 

seu projeto. 

 

2.3.3 - Conjunto de poder 

 

Este conjunto envolve o desejo de estar junto dos outros, construindo amizades e 

edificando bons relacionamentos. Refere-se à necessidade que pessoas têm de 

influenciar ou dominar outras pessoas com as quais convive. É a necessidade de 

convencer outras pessoas sobre determinada opinião. Envolve também a 

independência e autoconfiança, por meio da qual o empreendedor busca sua 

autonomia, baseado na confiança em sua própria capacidade. As características 

que, segundo McClelland (1972), formam o conjunto de poder são descritas a seguir: 

 

Persuasão e rede de contatos: com esta característica, o empreendedor utiliza 

estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros; utiliza pessoas- 

chave como agentes para atingir seus próprios objetivos e age para desenvolver e 

manter relações comerciais (SEBRAE, 1990). O empreendedor tece sua rede de 

relações, vê nas pessoas uma das suas mais importantes fontes de aprendizagem, 

não se prendendo somente a fontes reconhecidas, como autores da literatura, 

cursos, profissionais especialistas e outros. Busca extrair das pessoas informações, 

aconselhamentos, experiências já vividas, obter parcerias. Segundo Dolabela 

(1999a), o empreendedor tem um alto grau de internalidade, que significa a 

capacidade de influenciar ou persuadir as pessoas com as quais lida e a crença de 

que pode mudar algo no mundo. Ele tem a capacidade de manter uma boa 

convivência e interação com outras pessoas, dentro e fora da empresa. 

“Empresários de sucesso são influenciados por empreendedores do seu círculo de 

relações (família, amigos) ou por líderes ou figuras importantes, tomadas como 

modelos” (DOLABELA, 1999a, p.33). É por isso que pessoas empreendedoras 

procuram manter contato com o máximo de pessoas possível, de todo o tipo e ramo 

de mercado. Ele cultiva redes de relações (contatos, amizades) moderadas, e 

também relações internas (com sócios, colaboradores) que, para ele, são mais 
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importantes que as externas uma vez que, é através dos membros da organização 

que ele consegue alcançar os seus objetivos. 

 

Independência e Autoconfiança: através desta característica, o empreendedor 

procura autonomia em relação a normas e controles de outros; permanece com seu 

ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados desanimadores, como 

também mantém a confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa 

difícil ou, de enfrentar um desafio (SEBRAE, 1990). A iniciativa é uma característica 

que leva o empreendedor a trocar a segurança do assalariado pelo risco de um 

negócio próprio, em busca da sua independência e realização. Autoconfiança é ter 

consciência de seu valor, sentir-se seguro em relação a si mesmo e, com isso, poder 

agir com firmeza e tranqüilidade. O empreendedor tem autoconfiança, isto é, 

acredita em si mesmo. Se não acreditasse, seria difícil para ele tomar a iniciativa. A 

crença em si mesmo faz o indivíduo arriscar mais, ousar, oferecer-se para realizar 

tarefas desafiadoras, enfim, torna-o mais empreendedor. O empreendedor precisa 

soltar as amarras e, sozinho, determinar seus próprios passos e abrir seus próprios 

caminhos. 

 

Foram apresentadas e exploradas neste capítulo, várias características que podem 

compor o perfil do empreendedor em diferentes enfoques. No sentido de estabelecer 

a definição de empreendedorismo a ser utilizada nesse trabalho, buscou-se 

aprofundar o entendimento sobre as dez características consolidadas por McClelland 

(1972) em três conjuntos, denominados: realização, planejamento e poder como 

contribuição para a coleta de dados. O próximo capítulo trata da metodologia de 

pesquisa utilizada neste estudo. 
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3 – METODOLOGIA 

 

A atividade de pesquisa, na atualidade, não é mais algo que pertença somente à 

área acadêmica, pois está incorporada na prática das organizações. Tal fato se deve 

ao ambiente atual, onde quem detiver mais informação pormenorizada a respeito de 

determinado ambiente poderá ter alguma vantagem competitiva no mercado em que 

estiver inserido ou no qual deseja se expandir. Devido a essa dinâmica, a pesquisa é 

cada dia mais importante visando, assim, melhor detectar e interpretar diferentes 

fenômenos.  

 

Outro ponto que merece ser destacado é que essa atividade nunca se esgota, pois a 

sociedade é dinâmica. Assim exposto, pode-se expressar que a pesquisa é um 

conjunto de ações propostas que visam encontrar a solução para um problema 

previamente levantado e que tem, como base, procedimentos racionais e 

sistemáticos. Por ocasião do planejamento de uma pesquisa, deve-se levar em 

conta aspectos como: a existência de uma pergunta que se deseja responder; a 

elaboração de um conjunto de passos que permita chegar à resposta e o grau de 

confiabilidade na resposta obtida (GOLDEMBERG, 1996). 

 

Visando obter tal resposta, define-se método científico como “o conjunto de 

processos ou operações mentais que se deve empregar na investigação. É a linha 

de raciocínio adotada no processo de pesquisa” (SILVA & MENEZES, 2001, p. 25). 

Neste capítulo são descritos os principais aspectos relacionados ao método da 

pesquisa proposta por este trabalho que, a partir do referencial teórico levantado, 

tem como objetivo identificar quais são as características empreendedoras dos 

gestores das microempresas nascentes e qual a preparação destes em relação às 

causas de mortalidade identificadas pelo SEBRAE. 

 

Para Gil (2002), método é o “caminho para se chegar a determinado fim”. Assim, o 

método busca, por meio da aplicação de procedimentos, obter respostas ao 

problema levantado na pesquisa. Pesquisar é uma forma de buscar resposta para 

um problema ou questionamento levantado. Portanto, a identificação da metodologia 
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a ser adotada para a solução do problema de pesquisa é de grande importância 

para se atingir o objetivo da investigação. 

 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1.1 - A pesquisa quanto aos fins 

 

Esta pesquisa é de natureza aplicada, tendo como objetivo gerar conhecimentos 

para a aplicação prática, na solução de problemas que ocorrem na realidade. Uma 

vez que o objetivo principal deste trabalho é identificar a preparação do 

empreendedor, o presente estudo pode ser classificado, quanto aos fins, como 

descritivo pois, segundo Gil (2002), o objetivo da pesquisa descritiva é proporcionar 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

levantamento de opiniões, atitudes e crenças. Para Collis e Hussey (2005, p.24) 

“pesquisa descritiva é a pesquisa que descreve o comportamento dos fenômenos. É 

usada para identificar e obter informações sobre características de um determinado 

problema ou questão”. 

 

3.1.2 - A pesquisa quanto aos meios 

 

Quanto aos meios, a pesquisa foi desenvolvida através de um survey. Segundo 

Collis e Hussey (2005, p.70), “survey é uma metodologia positivista na qual uma 

amostra de sujeitos é retirada de uma população e estudada para se fazerem 

inferências sobre essa população”. 

 

O desenvolvimento deste trabalho se dá em duas etapas. A primeira constituiu-se de 

uma pesquisa essencialmente teórica, com revisão bibliográfica. O meio utilizado 

para o seu desenvolvimento foi a pesquisa bibliográfica sobre o tema central e suas 

derivações, conforme Lakatos e Marconi (2002). A segunda etapa define-se através 

de pesquisa de campo por meio da interrogação direta às pessoas das empresas-

alvo desta pesquisa. 
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3.2 – UNIVERSO E AMOSTRA 

 

A pesquisa que foi realizada possui como população todas as microempresas ativas 

do município de Itaúna, Minas Gerais, registradas na Junta Comercial do Estado de 

Minas Gerais - JUCEMG, no ano de 2009. Essas empresas foram denominadas, 

pelo autor da dissertação, como empresas nascentes uma vez que, no momento da 

pesquisa, tinham entre 12 e 25 meses de vida. A JUCEMG classifica como 

microempresas todas aquelas que, no ato constitutivo, declaram que se enquadram 

nos limites fixados na Lei Geral de Microempresas, gozando assim dos benefícios 

nela concedidos.  

 

A pesquisa foi realizada no município de Itaúna, Minas Gerais. Com 

aproximadamente 85 mil habitantes, a cidade possui considerável diversificação 

econômica, com empresas ligadas ao setor siderúrgico, têxtil, autopeças, construção 

civil, agropecuária, mineração, transportes, etc, sediando também uma universidade 

onde são ministrados 24 cursos para aproximadamente 8000 alunos. Conforme 

relatório da JUCEMG de 2011, haviam 2.985 microempresas ativas em Itaúna, 

destacando um aumento de 263 delas no ano de 2009, representando um 

crescimento anual aproximado de 10% no número de empresas deste porte.  

 

Considerando-se os objetivos e o problema desta pesquisa, a limitação dos recursos 

financeiros e o tempo disponível, o pesquisador trabalhou com uma amostra natural 

por acessibilidade e não probabilística, compondo-se a mesma por cerca de 50 

microempresas nascentes ativas da cidade de Itaúna extraídas, aleatoriamente, de 

um total de 263 microempresas, constituídas em 2009. Segundo Collis e Hussey 

(2005, p.152), “a amostragem natural é bastante comum em pesquisas em 

administração e acontece quando o pesquisador tem pouca influência na 

composição da amostra”.  

 

O caminho para se ter acesso a essa amostra de empresas foi através de visita 

pessoal às empresas identificadas no relatório da JUCEMG. 
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3.3 – TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

A partir das características empreendedoras dos gestores e da preparação destes 

em relação às causas de mortalidade identificadas pelo SEBRAE, foi feita pesquisa 

quantitativa em uma amostra de microempresas nascentes. A coleta de dados foi 

realizada a partir do levantamento de dados primários. Para Collis e Hussey (2005, 

p. 154), “os dados originais são conhecidos como dados primários, que são 

coletados na fonte”. 

 

Visando a coleta dos dados necessários para a pesquisa, foram escolhidos como 

unidade de análise os gestores das empresas da amostra. A esses gestores foi 

aplicado um questionário semi estruturado em uma profundidade que permitiu, ao 

autor, responder ao problema levantado e cumprir com os objetivos específicos e o 

objetivo geral propostos neste trabalho, utilizando-se de um método indutivo - 

técnica de survey que, segundo Collis e Hussey (2005, p.70), “é uma metodologia 

positivista na qual uma amostra de sujeitos é retirada de uma população e estudada 

para se fazerem inferências sobre essa população”. 

 

Quanto à validação do instrumento de coleta de dados, foi realizado um pré-teste do 

questionário elaborado, com três empreendedores extraídos, aleatoriamente, da 

amostra. 

 

Após a análise de diversas pesquisas realizadas, utilizou-se a publicada pelo 

SEBRAE (2005) e os estudos de McClelland (1972) para formular e estruturar o 

instrumento de coleta de dados e sua estratégia de análise. Os seguintes itens 

foram propostos em seu conteúdo, conforme questionário apresentado no Apêndice 

I, nesta ordem: 

 

� Caracterização do gestor e do negócio; 

� Experiência do gestor;  

� Fatores inibidores e propulsores da sobrevivência das empresas; 

� Motivação para abertura do negócio; 

� Preparação do gestor; 

� Características empreendedoras de McClelland. 



 51 

3.4 – ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

No Quadro 3 é descrita a estratégia de análise dos dados baseada no quadro teórico 

até aqui apurado, utilizando-se, principalmente, das dez características consolidadas 

por McClelland (1972) em três conjuntos denominados: realização, planejamento e 

poder. 
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QUADRO 3 – Estratégia de Análise dos Dados 

Conteúdo 
Questões 

analisadas 

Objetivos 

respondidos 

Suporte 

Teórico 

Identificação do dirigente 1, 2 e 3  1º objetivo específico SEBRAE 

Identificação do negócio 4 1º objetivo específico SEBRAE 

Experiência do dirigente 5 2º objetivo específico SEBRAE 

Fatores inibidores 6 3º objetivo específico SEBRAE 

Fatores propulsores 7 3º objetivo específico SEBRAE 

Motivação para abertura do negócio 8 e 9 4º objetivo específico SEBRAE 

Preparação do gestor 11 5º objetivo específico SEBRAE 

Busca de oportunidades e iniciativa 12 6º objetivo específico McClelland 

Persistência 13 6º objetivo específico McClelland 

Correr riscos calculados 14 6º objetivo específico McClelland 

Exigência de qualidade e eficiência 15 e 16 6º objetivo específico McClelland 

Comprometimento 17 6º objetivo específico McClelland 

Busca de informações  10 e 18  6º objetivo específico McClelland 

Estabelecimento de metas 19 6º objetivo específico McClelland 

Planejamento e monitoramento  20 6º objetivo específico McClelland 

Persuasão e rede de contatos 21 6º objetivo específico McClelland 

Independência e autoconfiança 22 6º objetivo específico McClelland 

Fonte: Autor, 2010. 
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4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e analisar, à luz do marco teórico selecionado 

(Mcclelland, 1972 e SEBRAE, 2005), os dados obtidos na pesquisa aplicada junto 

aos gestores das empresas, assim, identificar quais são as características 

empreendedoras dos gestores das microempresas nascentes e qual a preparação 

destes em relação às causas de mortalidade identificadas pelo SEBRAE. 

 

Para melhor compreensão do quantitativo das respostas, os resultados de todas as 

questões foram apresentados no texto em forma de tabelas por conterem os 

números absolutos, estando inseridos, neste capítulo, apenas os gráficos 11 e 23, 

sendo que os demais gráficos encontram-se no Apêndice III. 

 

4.1 - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA PESQUISADA 

 

Considerando-se a amostra natural delimitada de 50 empresas, pode-se dizer que o 

resultado alcançado foi satisfatório, uma vez que foram obtidos 41 questionários 

respondidos junto aos gestores, o que corresponde a 82% da amostra pretendida.  

 

Seguindo as premissas do estudo, os respondentes da pesquisa chamados gestores 

são os dirigentes ou donos do negócio, trazendo uma consistência nos resultados, 

importante para responder aos objetivos da pesquisa.   

 
No APÊNDICE II é apresentado o resultado consolidado do questionário aplicado. 
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4.2 – CARACTERIZAÇÃO DOS GESTORES QUANTO AO GÊNERO, FAIXA 

ETÁRIA E NÍVEL DE ESCOLARIDADE  

 

TABELA 1  

Identificação do dirigente 

Questão 1: Gênero 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Masculino 25 61% 
Feminino 16 39% 
TOTAL 41 100% 
Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Considerando na TAB. 1 a identificação do dirigente quanto ao gênero, embora 

ainda haja uma predominância masculina de 61% na direção das empresas 

pesquisadas em Itaúna, cabe destacar participação significativa das mulheres em 

39% (GRÁF. 1, APÊNDICE III), confirmando a tendência nacional revelada no GEM 

(2010), na qual as mulheres já aproximam, numericamente, aos homens, pois dos 

empreendedores brasileiros, 48% são mulheres e 52% homens. 

 

TABELA 2  

Identificação do dirigente 

Questão 2: Faixa etária 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Até 21 anos 2 5% 
22 à 35 anos 15 37% 
36 à 50 anos  21 51% 
51 à 65 anos 3                         7% 
Acima de 66 anos 0 0% 
TOTAL 41 100% 
Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

No que se refere à faixa etária dos gestores pesquisados, a TAB. 2 identifica que a 

maior parte deles (51%) se encontra na faixa etária entre 36 e 50 anos, o 

equivalente a 21 pessoas pesquisadas (GRÁF. 2, APÊNDICE III).  
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Gibb e Carland et al.(apud INÁCIO, 2002) indicam que quanto mais avançada for a 

idade de um empresário, mais ele tende a aumentar seu potencial empreendedor, 

em virtude do amadurecimento e acúmulo de conhecimento. Entretanto, a faixa entre 

22 e 35 anos representou 37% dos entrevistados, apontando para o que Inácio 

(2002) identificou. Segundo o autor, os empresários jovens com 22 a 35 anos 

apresentam maior tendência ao desenvolvimento das características 

empreendedoras, que pode estar relacionada à menor responsabilidade que o 

indivíduo, nessa faixa etária, possui, estando mais propenso a arriscar e inovar.  

 

De acordo com Degen (1989), a maioria dos potenciais empreendedores têm um 

período de livre escolha, definido como o momento da vida do indivíduo para o qual 

se sente preparado para empreender, antes de estar comprometido com outros 

interesses e obrigações. Para esse autor, a faixa etária que apresentaria maior taxa 

de potencial empreendedor seria entre 24 e 34 anos.  

 

TABELA 3  

Identificação do dirigente 

Questão 3: Escolaridade 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Básico 1 2% 
Fundamental 8 20% 
Médio 13 32% 
Superior Incompleto 5 12% 
Superior Completo ou mais 14 34% 
TOTAL 41 100% 
Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Ao analisar os dados apresentados na TAB. 3 percebe-se um grau levemente 

ascendente com relação ao ensino médio e ensino superior completo ou mais. É 

importante destacar que os níveis de escolaridade acima do ensino médio 

representam 78% dos entrevistados, apresentando uma predominância dos níveis 

de escolaridade maiores, indicando uma possível capacitação básica da maioria dos 

gestores entrevistados na condução do seu empreendimento (GRÁF. 3, APÊNDICE 

III).  
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TABELA 4 

Identificação do negócio 

Questão 4: Há quantos meses o Sr. (a) abriu a empresa?  

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Entre 12 e 25 meses 41 100% 
TOTAL 41 100% 
Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

A questão apresentada na TAB. 4 foi utilizada apenas como filtro para confirmar a 

seleção das empresas nascentes identificadas no relatório da JUCEMG, ou seja, 

aquelas que tinham entre 12 e 25 meses de fundação no momento da pesquisa 

(GRÁF. 4, APÊNDICE III). 

 

4.3 – A EXPERIÊNCIA DOS GESTORES NO RAMO DO NEGÓCIO  

 

TABELA 5 

Experiência do dirigente 

Questão 5: O Sr. (a) tinha experiência anterior ou conhecimentos neste ramo 
de negócio que atua? (resposta única) 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Não tinha experiência 7 17% 
Se Sim a experiência foi como:    
Diretor/Gerente 1 2% 
Sócio/Proprietário 8 20% 
Funcionário 19 46% 
Autônomo 4 10% 
Alguém na família tinha negócio similar 2 5% 
Outra. Qual? 0 0% 
TOTAL 41 100% 
Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Dos entrevistados, 83% afirmaram ter experiência anterior no ramo de negócio 

escolhido. Os dirigentes que não tiveram experiência anterior perfazem 17%. A fonte 

desta experiência, apresentada na TAB. 5, demonstra que 46% dos dirigentes 

trabalhavam como funcionários de outra empresa antes de montar seu próprio 

negócio, e que 20% eram sócios ou proprietários de empresa do ramo. São 10% os 

que tinham experiência como autônomo. Somente 5% responderam que obtiveram 
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experiência através de alguém da família que tinha negócio similar e 2% foram 

diretor ou gerente (GRÁF. 5, APÊNDICE III). 

 

Esses resultados demonstram certo equilíbrio de proporção entre os ex-funcionários 

e os demais, levando a desconsiderar uma relação mais profunda entre o vínculo de 

trabalho anterior do gestor e o tempo de atividade das empresas. 

 

4.4 – FATORES INIBIDORES E PROPULSORES DA SOBREVIVÊNCIA DAS 

EMPRESAS 

 

TABELA 6 

Fatores inibidores 

Questão 6: Quais as principais dificuldades encontradas na condução das atividades 
da empresa? (respostas múltiplas) 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Administração do caixa (receitas e despesas) 9 10% 
Custos elevados 14 15% 
Clientes sem dinheiro (crise econômica) 11 12% 
Concorrência muito forte 15 17% 
Falta de capital 11 12% 
Desinteresse do cliente pelo produto ou serviço 2 2% 
Dificuldades para obter empréstimos 7 8% 
Problemas legais (ações trabalhistas, impostos) 11 12% 
Problemas particulares (pessoais, c/ sócios, saúde) 4 4% 
Outra. Qual? (Falta de mão de obra técnica) 1 1% 
Outra. Qual? (Não ter sede própria) 1 1% 
Não teve nenhuma dificuldade 5 6% 
TOTAL 91 100% 
Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
 

Nesta questão, foram identificadas, em média, mais de duas dificuldades 

encontradas por dirigente na condução das atividades da empresa totalizando 91 

respostas, uma vez que puderam assinalar mais de uma resposta para a questão. 

 
Quando os dirigentes foram questionados sobre as principais dificuldades 

encontradas na condução das atividades da empresa, as principais respostas 

apresentadas na TAB. 6 foram (GRÁF. 6, APÊNDICE III):  

 
- Concorrência muito forte (17%); 
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- Custos elevados (15%); 

- Clientes sem dinheiro (12%); 

- Falta de capital (12%); 

- Problemas legais (12%); 

- Administração do caixa (10%). 

  

Uma vez que os entrevistados são gestores de microempresas nascentes, e 

elencaram como principal dificuldade a concorrência muito forte, é possível que 

considerem estes concorrentes, grandes empresas já consolidadas atuantes no 

mesmo mercado. Esta ameaça é constatada, continuamente, na cidade de 

pesquisada, onde grandes grupos empresariais absorvem a participação de diversas 

microempresas na hierarquia da fabricação e comercialização de produtos e também 

na prestação de serviços. 

 
Destaca-se que algumas das respostas podem constituir faces distintas de um 

mesmo problema. Por exemplo, a falta de capital, pode estar associada ou mesmo 

ser uma conseqüência dos custos elevados, clientes sem dinheiro, da concorrência 

muito forte, administração do caixa ou de impostos e ações. Dessa forma, as 

dificuldades mais citadas parecem refletir a deficiência financeira do negócio, 

expondo os fatores que efetivamente comprometem a sobrevivência das empresas. 

 

TABELA 7 

Fatores propulsores 

Questão 7: Qual o fator o Sr (a) considera mais importante para a sobrevivência das 
microempresas? (resposta única) 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Um bom planejamento prévio e boa gestão do negócio 24 60% 
Ações governamentais de apoio ao pequeno negócio 11 27% 
Melhora da situação econômica do país 1 2% 
Evitar que problemas pessoais prejudiquem o negócio 2 5% 
Outro. Qual? (Perseverança) 1 2% 
Outro. Qual? (Gostar de trabalhar com pessoas) 1 2% 
Outro. Qual? (Qualificação) 1 2% 
TOTAL 41 100% 
Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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Um bom planejamento antes da abertura é o fator mais citado (60%), seguido pelas 

ações governamentais de apoio ao pequeno negócio (27%), a melhora da situação 

econômica do país (2%), evitar que os problemas pessoais prejudiquem o negócio 

(5%) e outros fatores (6%), (GRÁF. 7, APÊNDICE III). 

 

É oportuno observar o fato que o planejamento prévio e boa gestão do negócio ser a 

resposta mais citada pelos dirigentes das empresas, implica de certa forma, um 

reconhecimento da importância da sua capacidade de planejamento e gestão para 

sobrevivência do negócio.  

 
4.5 – MOTIVAÇÃO PARA ABERTURA DO NEGÓCIO 

 

TABELA 8 

Motivação para abertura do negócio 

Questão 8: Qual o principal motivo que fez o Sr (a) abrir (ou entrar) nesta empresa? 
(resposta única) 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Desejava ter o próprio negócio 14 34% 
Estava desempregado (a) e não conseguia 
emprego 

1 2% 

Identificou uma oportunidade de negócio 26 64% 
Outro. Qual? 0 0% 
TOTAL 41 100% 
Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
 

Quanto à motivação para abertura do negócio, 64% dos entrevistados identificaram 

uma oportunidade de negócio, 34% desejavam ter o próprio negócio e apenas 2% 

estava desempregado e não conseguia emprego (GRÁF. 8, APÊNDICE III). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

TABELA 9 

Motivação para abertura do negócio 

Questão 9: Qual das duas alternativas melhor descreve o principal motivo que fez o 
Sr (a) abrir a empresa? (resposta única) 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Oportunidade 34 83% 
Necessidade 7 17% 
TOTAL 41 100% 
Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Ao descreverem o principal motivo da abertura do negócio, destaca-se que 83% dos 

respondentes identificaram uma oportunidade, enquanto 17% abriram o negócio por  

necessidade de sobrevivência. (GRÁF. 9, APÊNDICE III) 

 

Pode-se, de certa forma, considerar como positiva a motivação para abertura da 

maioria das empresas pesquisadas, uma vez que apenas uma delas foi aberta 

porque o dirigente estava desempregado e não conseguia emprego. Pelo fato da 

maioria dos gestores terem identificado uma oportunidade de negócio, desejado ter 

o próprio negócio ou considerado o negócio como uma oportunidade, espera-se que 

tenham alguma preparação para abertura e condução do negócio. 

 

Esse resultado demonstra um avanço em relação à realidade brasileira revelada na 

pesquisa GEM (2010), na qual 32 % dos entrevistados estavam envolvidos em 

alguma atividade empreendedora por não ter outra opção de trabalho, ou seja, por 

necessidade de sobrevivência. 

 

Por outro lado, os pontos levantados nessa questão suscitam reflexões acerca da 

influência dos motivos na sobrevivência do empreendimento. Pode-se supor que a 

abertura de uma empresa deveria estar alicerçada na análise prévia acurada sobre o 

negócio, não se refletindo, apenas, em anseios de a pessoa se tornar um 

empreendedor ou pela existência de uma oportunidade identificada. 
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4.6 – BUSCA DE INFORMAÇÕES PARA ABERTURA DO NEGÓCIO 

 

TABELA 10 

Busca de informações 

Questão 10: Quanto tempo o Sr.(a) gastou levantando informações sobre 
esta empresa, planejando o negócio ou estudando o setor, antes de iniciar 
a atividade? 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Nenhum tempo 9 22% 
1 a 12 meses 24 58% 
13 a 24 meses  2 5% 
25 a 60 meses 4 10% 
Acima de 60 meses 2 5% 
TOTAL 41 100% 
Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Nesta questão identificou-se o tempo gasto pelo gestor levantando informações, 

planejando o negócio ou estudando o setor antes da sua abertura: 58% gastou de 1 

à 12 meses, 22% dos entrevistados não gastaram nenhum tempo, 10% gastou de 

25 à 60 meses, 5% gastou de 13 à 24 meses e 5% gastou acima de 60 meses. 

 

A maior parte dos gestores entrevistados gastou algum tempo na busca de 

informações (GRÁF. 10, APÊNDICE III). De posse dessas informações, espera-se 

que eles tenham muito mais recursos para liderar pessoas e elaborar estratégias, 

podendo lançar-se com muito mais solidez no novo empreendimento (PEREIRA e 

SANTOS, 1995). 
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4.7 – PREPARAÇÃO DO GESTOR 

 

TABELA 11 

Preparação do gestor 

Questão 11: Marque com X qual o seu nível de preparação para enfrentamento de 
cada causa de mortalidade de empresas descrita abaixo? 

  
Nenhuma 

preparação 
Pouca 

preparação 
Suficiente 

preparação 
Muita 

preparação 
Total 

Qt 4 8 21 8 41 
Falta de capital 

% 10% 20% 50% 20% 100% 
Qt 2 9 20 10 41 

Falta de clientes 
% 5% 22% 49% 24% 100% 
Qt 4 10 18 9 41 Falta de conhecimen-

tos gerenciais % 10% 24% 44% 22% 100% 
Qt 4 9 12 16 41 Problemas 

particulares % 10% 22% 29% 39% 100% 
Qt 4 8 18 11 41 

Concorrência forte 
% 10% 20% 44% 26% 100% 
Qt 9 10 14 8 41 

Impostos Elevados 
% 22% 24% 34% 20% 100% 
Qt 3 10 17 11 41 

Falta de mão de obra 
% 7% 24% 42% 27% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Esta questão foi elaborada a partir das principais causas de mortalidade de 

empresas identificadas nas pesquisas realizadas pelo SEBRAE. As respostas 

obtidas demonstram que os gestores se consideram suficientemente preparados 

para enfrentar as principais causas de mortalidade de empresas. 

 

O Gráfico 11 expõe os níveis de preparação os quais os gestores se auto-avaliaram.  

Observa-se que 22% responderam não ter nenhuma preparação para enfrentar os 

impostos elevados como causa de mortalidade. 
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GRÁFICO 11 - Preparação do Gestor 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

4.8 – CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS SEGUNDO MCCLELLAND 

 

TABELA 12 

Busca de oportunidades e iniciativa 

Questão 12: Na sua empresa, o Sr. (a) aproveita as oportunidades, se 
antecipando aos acontecimentos e se preparando para enfrentar os problemas 

antes que eles aconteçam? (Resposta única) 

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 6 9 26 41 
% 0% 15% 22% 63% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Identificou-se que 63% dos entrevistados sempre aproveitam as oportunidades, se 

antecipando aos acontecimentos e se preparando para enfrentar os problemas antes 

que eles aconteçam, destacando-se a presença da característica empreendedora, 

busca de oportunidades e iniciativa como práticas marcantes desses gestores 

(GRÁF. 12, APÊNDICE III). 

 

Identificar oportunidades é fundamental para o empreendedor e consiste em 

aproveitar toda e qualquer ocasião para observar negócios (LEITE, 2002). 
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TABELA 13 

Persistência 

Questão 13: Na sua empresa, o Sr.(a) segue de forma persistente seus objetivos? 
(Resposta única) 

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 1 0 4 36 41 
% 2% 0% 10% 88% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Com relação à persistência, 88% dos gestores pesquisados seguem de forma 

persistente seus objetivos (GRÁF. 13, APÊNDICE III). Com essa característica, o 

empreendedor persegue seus objetivos mesmo encontrando obstáculos.  

 

TABELA 14 

Correr riscos calculados 

Questão 14: Na sua empresa, o Sr.(a) está disposto a enfrentar situações de 
"risco moderado" que envolvem algum risco de perda de recursos, mas que 

podem ser reduzidos por meio de algum plano ou maior controle das 
informações? (Resposta única) 

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 3 4 15 19 41 
% 7% 10% 37% 46% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Ao serem questionados sobre a disposição para enfrentar situações de risco 

moderado, 46% dos respondentes estão sempre dispostos, enquanto 37% estão 

algumas vezes dispostos, 10% raramente estão dispostos e 7% nunca estão 

dispostos (GRÁF. 14, APÊNDICE III). Os riscos fazem parte de qualquer atividade e, 

segundo Degen (1989), o sucesso do empreendedor está na sua capacidade de 

conviver com eles e sobreviver a eles. 
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TABELA 15 

Exigência de qualidade e eficiência 

Questão 15: Na sua empresa, o Sr.(a) busca o nível de qualidade e eficiência 
máximo no que faz? (Resposta única) 

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 0 3 38 41 
% 0% 0% 7% 93% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Foi identificada a presença marcante da característica exigência de qualidade e 

eficiência nos gestores pesquisados, uma vez que 93% deles responderam sempre 

buscar o nível de qualidade e eficiência máximo no que faz (GRÁF. 15, APÊNDICE 

III), e 95% costuma aperfeiçoar seus produtos e serviços às necessidades dos 

clientes (GRÁF. 16, APÊNDICE III). 

 

TABELA 16 

Exigência de qualidade e eficiência 

Questão 16: A sua empresa costuma aperfeiçoar seus produtos e serviços às 
necessidades dos clientes? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 0 2 39 41 
% 0% 0% 5% 95% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

TABELA 17 

Comprometimento 

Questão 17: O Sr.(a) dispõe a fazer sacrifícios pessoais para atingir seus objetivos 
na empresa? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 3 0 8 30 41 
% 7% 0% 20% 73% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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Identificou-se que 73% dos entrevistados estão dispostos a fazer sacrifícios pessoais 

para atingir seus objetivos na empresa (GRÁF. 17, APÊNDICE III). Com essa 

característica, o empreendedor se compromete intensamente com seu 

empreendimento, mesmo que tenha que fazer alguns sacrifícios pessoais. 

 

TABELA 18 

Busca de informações 

Questão 18: Na sua empresa, o Sr.(a) busca intensamente informações que 
auxiliam na tomada de decisões no seu negócio? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 2 0 6 33 41 
% 5% 0% 15% 80% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Com relação à busca de informações, 80% dos gestores pesquisados buscam 

intensamente informações que auxiliam na tomada de decisões no seu negócio 

(GRÁF. 18, APÊNDICE III). Com o auxílio dessas informações, o empreendedor tem 

muito mais recursos para organizar estratégias, podendo administrar com mais 

segurança o novo empreendimento. 

 

TABELA 19 

Estabelecimento de metas 

Questão 19: Na sua empresa, o Sr.(a) costuma estabelecer objetivos e metas 
para seus principais projetos? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 3 13 25 41 
% 0% 7% 32% 61% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Ao serem questionados sobre o estabelecimento de metas, 61 % dos respondentes 

afirmaram sempre estabelecer objetivos e metas para seus principais objetivos 

(GRÁF. 19, APÊNDICE III).  
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Com essa característica, o empreendedor saberá exatamente o que quer, por que 

quer, quando quer e como fazer para conseguir, ou seja, conhecerá aonde quer 

chegar e o caminho a percorrer. 

 

TABELA 20 

Planejamento e monitoramento sistemático 

Questão 20: Na sua empresa, o Sr.(a) planeja e monitora cada etapa de seus 
projetos/ações? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 2 12 27 41 
% 0% 5% 29% 66% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Identificou-se, nesta questão, que 66% dos respondentes sempre planejam e 

monitoram cada etapa de seus projetos (GRÁF. 20, APÊNDICE III). 

 

TABELA 21 

Persuasão e rede de contatos 

Questão 21: O Sr.(a) mantém contato pessoal com os clientes, fornecedores e 
outros parceiros e amigos do ramo? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 0 5 36 41 
% 0% 0% 12% 88% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Foi identificado que 88% dos gestores entrevistados mantêm contato pessoal com 

os clientes, fornecedores e outros parceiros e amigos do ramo (GRÁF. 21, 

APÊNDICE III). O empreendedor se utiliza dessa característica para formar sua rede 

de relações identificando, nas pessoas, uma das suas mais importantes fontes de 

aprendizagem. 
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TABELA 22 

Independência e autoconfiança 

Questão 22: O Sr.(a) acredita na sua capacidade pessoal de realizar sonhos? 
(Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 0 2 39 41 
% 0% 0% 5% 95% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

Com relação à independência e autoconfiança, identificou-se que 95% dos 

respondentes acreditam na sua capacidade pessoal de realizar sonhos (GRÁF. 22, 

APÊNDICE III), procurando, assim, autonomia para que, mesmo diante de oposição 

ou de resultados desanimadores, mantenham a confiança na sua própria 

capacidade de enfrentar um desafio. 

 

O Gráfico 23 evidencia com mais clareza a presença das dez características 

empreendedoras de McClelland (1972) nos gestores das microempresas nascentes 

do município de Itaúna, Minas Gerais. 

 

GRÁFICO 23 – Características Empreendedoras - Resultado Geral 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

A partir da análise dos resultados, são apresentadas, no capítulo seguinte, as 

conclusões e considerações finais da presente pesquisa. 
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5 – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa buscou unir a teoria com a prática, identificando as características 

empreendedoras dos gestores das microempresas nascentes e a preparação 

desses gestores em relação às causas de mortalidade identificadas pelo SEBRAE. 

Este capítulo apresenta as conclusões dos resultados alcançados em resposta aos 

objetivos propostos. Faz também sugestões, uma vez que a abordagem levantada 

neste trabalho não esgota o tema estudado. 

 

Foi realizada, inicialmente, uma revisão da literatura referenciada sobre o tema, 

buscando maior compreensão sobre as diferentes abordagens do conceito de 

empreendedorismo. Diversos autores afirmam que as linhas de pesquisa de maior 

interesse entre os pesquisadores são a econômica e a comportamental. A linha 

econômica tem suas bases fundamentadas nos estudos de Schumpeter (1982) e 

identifica o empreendedor como aquele responsável por promover a inovação. A 

linha comportamental, por sua vez, tem suas bases fundamentadas nos estudos de 

McClelland (1972) e busca identificar as características que formam o perfil 

empreendedor, de modo que as pessoas possam desenvolver seu potencial 

empreendedor. 

 

Frisa-se a importância de observar as diferentes abordagens elaboradas pelos 

estudiosos do assunto no que diz respeito ao desenvolvimento histórico do 

empreendedorismo, seja esta elaborada pelos economistas ou comportamentalistas.  

 

Identificou-se que há divergências entre autores sobre a origem do fenômeno, mas 

concordância ao afirmar que, de forma científica, o estudo do empreendedorismo é 

recente.  

 

Percebeu-se que os autores revisados, que apresentam trabalhos mais recentes 

sobre o empreendedorismo, não parecem se posicionar em uma ou outra linha de 

pesquisa, havendo uma tendência convergente em identificar o indivíduo como 

portador das características que iniciam o processo empreendedor, sendo a 

inovação um elemento central. 
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Depois de realizada a revisão bibliográfica sobre o tema empreendedorismo, foi 

possível concluir que o indivíduo empreendedor é aquele capaz de identificar uma 

oportunidade, utilizar-se de criatividade para aproveitá-la, sendo capaz de 

implementar a sua idéia, mesmo que corra riscos moderados, realizando o processo 

de inovação. 

 

Pode-se afirmar, também, que empreendedores preparados têm ânsia pelo saber, 

buscam o aperfeiçoamento constante, procurando conhecimentos e habilidades que 

possibilitem uma melhor gestão do seu negócio, olhando para o futuro no intuito de 

inovar e garantir o sucesso. 

 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se concluir que os gestores das 

microempresas nascentes pesquisadas possuem as dez características 

empreendedoras consolidadas por McClelland (1972), a saber: busca de 

oportunidade e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de 

qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de 

metas, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, 

independência e autoconfiança. 

 

Tais características mostraram-se, de forma geral, presentes no perfil dos gestores 

empreendedores, estando, assim, melhor habilitados para condução das atividades 

empresariais, podendo perpetuar a vitalidade de tais empreendimentos no que 

depender de suas habilidades empreendedoras. Presume-se que, se uma pessoa 

tem características empreendedoras, terá melhores condições para empreender. 

 

Com base nesta pesquisa e nos trabalhos anteriores, verifica-se que, na maioria dos 

casos, não é possível atribuir a mortalidade de empresas a apenas uma ou duas 

causas isoladas. Em geral, o insucesso empresarial resulta, quase sempre, da 

combinação de vários fatores diferentes.  

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram que os gestores se sentem 

suficientemente preparados para enfrentar as causas de mortalidade identificadas 

pelo SEBRAE. A pesquisa também revelou que 83% dos gestores tinham 
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experiência anterior no ramo de negócio e descreveram a motivação para sua 

abertura como uma oportunidade.  

 

Destaca-se, também, que 15 gestores entrevistados classificaram a concorrência 

como principal fator inibidor da sobrevivência do negócio. As outras dificuldades 

mais citadas parecem refletir a deficiência financeira do negócio tais como falta de 

capital, custos elevados, clientes sem dinheiro, administração do caixa, ações 

trabalhistas e impostos. 

 

Outro achado importante deste trabalho foi que 60% dos gestores consideram um 

bom planejamento prévio e boa gestão como fator propulsor principal para 

sobrevivência das empresas, implicando, de certa forma, em um reconhecimento, 

por parte do gestor, da necessidade de possuir capacidade gerencial e de 

planejamento. 

 

As contribuições deste estudo consistem para autor desta dissertação, em ampliar 

seus conhecimentos em relação ao tema e perceber, com mais clareza, como o 

empreendedorismo e suas características são importantes para as microempresas e 

seus gestores. Outra importante contribuição a ser destacada é para os donos de 

pequenos negócios, que além de identificar seu perfil empreendedor, poderão 

desenvolver as características que o compõe. Por fim, espera-se que os resultados 

desta pesquisa sejam úteis para os estudos científicos sobre o empreendedorismo, a 

mortalidade de empresas e características empreendedoras. 

 

5.1 – LIMITAÇÕES DA PESQUISA  

 

Inicialmente, desejava-se que a pesquisa fosse realizada com toda a população de 

microempresas nascentes do município de Itaúna, Minas Gerais. Entretanto, por 

limitações de tempo e recursos financeiros, optou-se por estabelecer uma amostra 

aleatória de 50 microempresas, das quais 41 participaram da pesquisa. Os 

resultados obtidos não podem, assim, ser considerados para todo o universo de 

microempresas, o que representa uma limitação deste estudo. 
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As características empreendedoras dos brasileiros não têm sido sistematicamente 

investigadas. Segundo o SEBRAE (2005), esse tipo de pesquisa não foi realizado de 

forma geral e abrangente. Desta forma, não é possível comparar os resultados 

obtidos pela amostra do presente estudo com os de pesquisas prévias, nem 

relacioná-las a um padrão nacional. 

 

5.2 - SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Este foi um estudo de caráter microeconômico, desenvolvido no município de Itaúna, 

situada na esfera regional do Centroeste de Minas Gerais, Brasil, que não esgotou 

as possibilidades de novos estudos. Ao contrário, buscou abrir um campo para 

estudos posteriores de confirmação, comparação com períodos futuros ou com 

outras regiões, buscando cada vez mais satisfazer a interdisciplinaridade e a 

complexidade que a área de conhecimento exige. 

 

Contudo, avançar na análise de literatura, visando eliminar confusões conceituais e 

metodológicas da área de estudo, sobre empreendedorismo, é uma sugestão de 

pesquisa, pois a quantidade de autores revisados neste trabalho é apenas uma 

parcela daqueles que dedicam esforços para pesquisar o tema. 
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APÊNDICES 

 
Apêndice I – Instrumento de coleta de dados. 

 

Itaúna, janeiro de 2011. 

 

Prezado Senhor (a), 

 

O questionário a seguir foi desenvolvido pelo signatário com o objetivo de atender à 

elaboração de uma pesquisa em nível de Mestrado junto às Faculdades Integradas 

de Pedro Leopoldo (UNIPEL). 

Solicito alguns minutos de sua atenção para respondê-lo. A duração prevista para 

responder a todas as questões é de 10 minutos. Por favor, não deixe nenhuma 

questão sem resposta, caso aplicável. 

As respostas, depois de tabuladas, estarão à disposição dos respondentes que 

assim o desejarem. O nome de sua empresa, assim como todas as empresas 

participantes da pesquisa não serão divulgados, assegurando-se, assim,  o sigilo 

absoluto da origem das informações.    

Registro que sua participação é de suma-importância para a pesquisa, sendo que 

desde já agradeço a atenção e coloco-me à sua disposição para qualquer 

esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

Rodolfo Antunes Silva 

Tel.: Particular: (37) 9945.2270 – Comercial: (37) 3241.1445 

e-mail: rodolfounipel@oi.com.br 
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Questionário: 

1) Gênero: (  ) Masculino   (  ) Feminino  

2) Idade: (___|___) anos  

3) Escolaridade: (  ) Básico: até 4ª série,  (  ) Fundamental: até 8ª série, (  ) Médio: até 3º ano, 
                            (  ) Superior incompleto, (  ) Superior completo ou mais 
4) Há quantos meses o Sr (a) abriu a empresa? (___|___) meses 

5) O Sr (a) tinha experiência anterior ou conhecimentos neste ramo de negócio que atua? (  ) Sim (  ) Não 

Se Sim esta experiência foi como? (resposta única) (  ) Diretor/Gerente, (  ) Sócio/Proprietário,  

(  ) Funcionário, (  ) Autônomo, (  ) Alguém na família tinha negócio similar (  ) Outra. Qual?________________ 

6) Quais as principais dificuldades encontradas na condução das atividades da empresa?(respostas múltiplas) 

(  ) Administração do caixa da empresa (sincronizar receitas e despesas),  (  ) Custos elevados 

(  ) Clientes sem dinheiro (crise econômica), (  ) Concorrência muito forte,  (  ) Falta de capital 

(  ) Desinteresse do cliente pelo(s) produto(s) ou serviço(s) da empresa 

(  ) Dificuldades para obter empréstimos 

(  ) Problemas legais (p.ex. ações trabalhistas, impostos e fiscalização de instalações) 

(  ) Problemas particulares (pessoais, com sócios, saúde, desinteresse pelo negócio) 

(  ) Outra. Qual? __________________________________________________ 

(  ) Não teve nenhuma dificuldade 

7) Qual fator o Sr(a) considera mais importante para a sobrevivência das microempresas? (resposta única) 

(  ) Um bom planejamento prévio e uma boa gestão do negócio. 

(  ) Políticas governamentais de apoio aos pequenos negócios 

(  ) Melhora da situação econômica do país 

(  ) Evitar que os problemas pessoais prejudiquem o negócio  

(  ) Outro. Qual? ____________________________________________________ 

8) Qual o principal motivo que fez o Sr(a) abrir (ou entrar) nesta empresa? (resposta única) 

(  ) Desejava ter o próprio negócio 

(  ) Estava desempregado (a) e não arrumava emprego 

(  ) Identificou uma oportunidade de negócios 

(  ) Outro. Qual? ____________________________________________________ 

9) Qual das duas alternativas melhor descreve o principal motivo que fez o Sr. (a) abrir a empresa? 

(  ) Oportunidade,  (  ) Necessidade 

10) Quanto tempo o Sr(a) gastou levantando informações sobre esta empresa, planejando o negócio ou 

estudando o setor, antes de iniciar a atividade?  

(__|__|__) meses (anotar zero, se não despendeu nenhum tempo) 
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11) Marque com X qual o seu nível de preparação para enfrentamento de cada causa  
de mortalidade de empresas descrita abaixo? 

N
en

h
u

m
a 

P
o

u
ca

 

S
u

fi
ci

en
te

 

M
u

it
a 

 

Falta de capital     

Falta de clientes     

Falta de conhecimentos gerenciais     

Problemas particulares     

Concorrência forte     

Impostos elevados     

Falta de mão de obra     

 

Marque com um X uma única resposta em cada questão: 

N
u

n
ca

 

R
ar

am
en

te
 

A
lg

u
m

as
 

V
ez

es
  

S
em

p
re

  

12) Na sua empresa, o Sr.(a) aproveita as oportunidades, se antecipando aos 
acontecimentos e se preparando para enfrentar os problemas antes que eles aconteçam? 

    

13) Na sua empresa, o Sr.(a) segue de forma persistente seus objetivos?     

14) Na sua empresa, o Sr.(a) está disposto a enfrentar situações de “risco moderado” (que 
envolvem algum risco de perda de recursos, mas que podem ser reduzidos por meio de 
algum plano ou maior controle das informações? 

    

15) Na sua empresa, o Sr.(a) busca o nível de qualidade e eficiência máximo no que faz?     

16) A sua empresa costuma aperfeiçoar seus produtos e serviços às necessidades dos 
clientes? 

    

17) O Sr.(a) se dispõe a fazer sacrifícios pessoais para atingir seus objetivos na empresa?     

18) Na sua empresa, o Sr.(a) busca intensamente informações que auxiliam na tomada de 
decisões no seu negócio? 

    

19) Na sua empresa, o Sr.(a) costuma estabelecer objetivos e metas para seus principais 
projetos? 

    

20) Na sua empresa, o Sr.(a) planeja e monitora cada etapa de seus projetos / ações?     

 21) O Sr.(a) mantém contato pessoal com os clientes, fornecedores e outros parceiros e 
amigos do ramo? 

    

22) O Sr.(a) acredita na sua capacidade pessoal de realizar sonhos?     

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de: SEBRAE. Sobrevivência e mortalidade das 
empresas paulistas de 1 a 5 anos. São Paulo: Sebrae, 2005.  
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Apêndice II – Questionário com respostas tabuladas. 

Questão 1: Gênero 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Masculino 25 61% 
Feminino 16 39% 
TOTAL 41 100% 

Questão 2: Idade 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Até 21 anos 2 5% 
22 a 35 anos 15 37% 
36 a 50 anos  21 51% 
51 a 65 anos 3                                        7% 
Acima de 66 anos 0 0% 
TOTAL 41 100% 

Questão 3: Escolaridade 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Básico 1 2% 
Fundamental 8 20% 
Médio 13 32% 
Superior Incompleto 5 12% 
Superior Completo ou mais 14 34% 
TOTAL 41 100% 

Questão 4: Há quantos meses o Sr. (a) abriu a empresa? ) 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Entre 12 e 25 meses 41 100% 
TOTAL 41 100% 

Questão 5: O Sr. (a) tinha experiência anterior ou conhecimentos neste ramo 
de negócio que atua? (resposta única) 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Não tinha experiência 7 17% 
Se Sim a experiência foi como:    
Diretor/Gerente 1 2% 
Sócio/Proprietário 8 20% 
Funcionário 19 46% 
Autônomo 4 10% 
Alguém na família tinha negócio 
similar 

2 5% 

Outra. Qual? 0 0% 
TOTAL 41 100% 
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Questão 6: Quais as principais dificuldades encontradas na condução das 
atividades da empresa? (respostas múltiplas) 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Administração do caixa (receitas e despesas) 9 10% 
Custos elevados 14 15% 
Clientes sem dinheiro (crise econômica) 11 12% 
Concorrência muito forte 15 17% 
Falta de capital 11 12% 
Desinteresse do cliente pelo produto ou 
serviço 

2 2% 

Dificuldades para obter empréstimos 7 8% 
Problemas legais (ações trabalhistas, 
impostos) 

11 12% 

Problemas particulares (pessoais, c/ sócios, 
saúde) 

4 4% 

Outra. Qual? (Falta de mão de obra técnica) 1 1% 
Outra. Qual? (Não ter sede própria) 1 1% 
Não teve nenhuma dificuldade 5 6% 
TOTAL 91 100% 

Questão 7: Qual o fator o Sr(a) considera mais importante para a 
sobrevivência das microempresas? (resposta única) 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Um bom planejamento prévio e boa gestão do 
negócio 24 60% 

Ações governamentais de apoio ao pequeno 
negócio 

11 27% 

Melhora da situação econômica do país 1 2% 
Evitar que problemas pessoais prejudiquem o 
negócio 

2 5% 

Outro. Qual? (Perseverança) 1 2% 
Outro. Qual? (Gostar de trabalhar com pessoas) 1 2% 
Outro. Qual? (Qualificação) 1 2% 
TOTAL 41 100% 

Questão 8: Qual o principal motivo que fez o Sr(a) abrir (ou entrar) nesta 
empresa? (resposta única) 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Desejava ter o próprio negócio 14 34% 
Estava desempregado (a) e não arrumava 
emprego 

1 2% 

Identificou uma oportunidade de negócios 26 64% 
Outro. Qual? 0 0% 
TOTAL 41 100% 
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Questão 9: Qual das duas alternativas melhor descreve o principal motivo 
que fez o Sr(a) abrir a empresa? (resposta única) 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Oportunidade 34 83% 
Necessidade 7 17% 
TOTAL 41 100% 

Questão 10: Quanto tempo o Sr.(a) gastou levantando informações sobre 
esta empresa, planejando o negócio ou estudando o setor, antes de iniciar a 
atividade? 

RESPOSTA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Nenhum tempo 9 22% 
1 a 12 meses 24 58% 
13 a 24 meses  2 5% 
25 a 60 meses 4 10% 
Acima de 60 meses 2 5% 
TOTAL 41 100% 

Questão 11: Marque com X qual o seu nível de preparação para 
enfrentamento de cada causa de mortalidade de empresas descrita abaixo? 

  
Nenhuma 

preparação 
Pouca 

preparação 
Suficiente 

preparação 
Muita 

preparação 
Total 

Qt 4 8 21 8 41 
Falta de capital 

% 10% 20% 50% 20% 100% 
Qt 2 9 20 10 41 

Falta de clientes 
% 5% 22% 49% 24% 100% 
Qt 4 10 18 9 41 Falta de 

conhecimentos 
gerenciais % 10% 24% 44% 22% 100% 

Qt 4 9 12 16 41 Problemas 
particulares % 10% 22% 29% 39% 100% 

Qt 4 8 18 11 41 
Concorrência forte 

% 10% 20% 44% 26% 100% 
Qt 9 10 14 8 41 

Impostos Elevados 
% 22% 24% 34% 20% 100% 
Qt 3 10 17 11 41 

Falta de mão de obra 
% 7% 24% 42% 27% 100% 
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Questão 12: Na sua empresa, o Sr.(a) aproveita as oportunidades, se 
antecipando aos acontecimentos e se preparando para enfrentar os 

problemas antes que eles aconteçam? (Resposta única) 

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 6 9 26 41 
% 0% 15% 22% 63% 100% 

Questão 13: Na sua empresa, o Sr.(a) segue de forma persistente seus 
objetivos? (Resposta única) 

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 1 0 4 36 41 
% 2% 0% 10% 88% 100% 
Questão 14: Na sua empresa, o Sr.(a) está disposto a enfrentar situações de 
"risco moderado" (que envolvem algum risco de perda de recursos, mas que 

podem ser reduzidos por meio de algum plano ou maior controle das 
informações? (Resposta única) 

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 3 4 15 19 41 
% 7% 10% 37% 46% 100% 

Questão 15: Na sua empresa, o Sr.(a) busca o nível de qualidade e eficiência 
máximo no que faz? (Resposta única) 

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 0 3 38 41 
% 0% 0% 7% 93% 100% 

Questão 16: A sua empresa costuma aperfeiçoar seus produtos e serviços 
às necessidades dos clientes? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 0 2 39 41 
% 0% 0% 5% 95% 100% 

Questão 17: O Sr.(a) dispõe a fazer sacrifícios pessoais para atingir seus 
objetivos na empresa? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 3 0 8 30 41 
% 7% 0% 20% 73% 100% 
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Questão 18: Na sua empresa, o Sr.(a) busca intensamente informações que 
auxiliam na tomada de decisões no seu negócio? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 2 0 6 33 41 
% 5% 0% 15% 80% 100% 

Questão 19: Na sua empresa, o Sr.(a) costuma estabelecer objetivos e metas 
para seus principais projetos? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 3 13 25 41 
% 0% 7% 32% 61% 100% 

Questão 20: Na sua empresa, o Sr.(a) planeja e monitora cada etapa de seus 
projetos/ações? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 2 12 27 41 
% 0% 5% 29% 66% 100% 

Questão 21: O Sr.(a) mantém contato pessoal com os clientes, fornecedores 
e outros parceiros e amigos do ramo? (Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 0 5 36 41 
% 0% 0% 12% 88% 100% 

Questão 22: O Sr.(a) acredita na sua capacidade pessoal de realizar sonhos? 
(Resposta única)  

  Nunca Raramente Algumas Vezes Sempre 
Total 

Qt 0 0 2 39 41 
% 0% 0% 5% 95% 100% 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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Apêndice III – Gráficos. 

 

 

GRÁFICO 1 - Identificação do dirigente: Gênero 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 - Identificação do dirigente: Idade 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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GRÁFICO 3 – Identificação do dirigente: Escolaridade 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

GRÁFICO 4 – Identificação do negócio: Tempo de abertura 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

GRÁFICO 5 - Experiência do dirigente 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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GRÁFICO 6 – Fatores inibidores: dificuldades encontradas na condução das 

atividades da empresa 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 - Fatores propulsores: O que considera mais importante para a 

sobrevivência das microempresas 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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GRÁFICO 8 - Motivação para abertura do negócio 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 - Motivação para abertura do negócio 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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GRÁFICO 10 - Busca de Informações: Tempo gasto levantando informações sobre a 

empresa, planejando ou estudando o setor, antes de iniciar as atividades. 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

 

 

 

GRÁFICO 11 - Preparação do Gestor 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

GRÁFICO 12 – Busca de oportunidades e iniciativa 

Questão: Na sua empresa, o Sr.(a) aproveita as oportunidades, se antecipando aos 

acontecimentos e se preparando para enfrentar os problemas antes que eles 

aconteçam? 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 – Persistência 

Questão: Na sua empresa, o Sr.(a) segue de forma persistente seus objetivos? 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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GRÁFICO 14 - Correr riscos calculados 

Questão 14: Na sua empresa, o Sr.(a) está disposto a enfrentar situações de "risco 

moderado" que envolvem algum risco de perda de recursos, mas que podem ser 

reduzidos por meio de algum plano ou maior controle das informações? 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

 

 

 

GRÁFICO 15 - Exigência de qualidade e eficiência 

Questão: Na sua empresa, o Sr.(a) busca o nível de qualidade e eficiência máximo 

no que faz? 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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GRÁFICO 16 - Exigência de qualidade e eficiência 

Questão: A sua empresa costuma aperfeiçoar seus produtos e serviços às 

necessidades dos clientes? 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

 

 

 

GRÁFICO 17 – Comprometimento 

Questão: O Sr.(a) dispõe a fazer sacrifícios pessoais para atingir seus objetivos na 

empresa? 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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GRÁFICO 18 - Busca de informações 

Questão: Na sua empresa, o Sr.(a) busca intensamente informações que auxiliam na 

tomada de decisões no seu negócio? 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

 

 

 

GRÁFICO 19 - Estabelecimento de metas 

Questão: Na sua empresa, o Sr.(a) costuma estabelecer objetivos e metas para seus 

principais projetos? 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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GRÁFICO 20 – Planejamento e monitoramento sistemático 

Questão: Na sua empresa, o Sr.(a) planeja e monitora cada etapa de seus 

projetos/ações? 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

 

 

 

GRÁFICO 21 - Persuasão e rede de contatos 

Questão: O Sr.(a) mantém contato pessoal com os clientes, fornecedores e outros 

parceiros e amigos do ramo? 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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GRÁFICO 22 - Independência e autoconfiança 

Questão: O Sr.(a) acredita na sua capacidade pessoal de realizar sonhos? 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 

 

 

 

 

GRÁFICO 23 – Características Empreendedoras - Resultado Geral 

 

Fonte: Dados coletados para pesquisa em 2011. 
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ANEXO A - DEFINIÇÕES DE EMPREENDEDORISMO 

 

Extraído de GARCIA, L. F. Saber empreender: manual do participante. Brasília: 

SEBRAE Nacional, 2001. 

 

* Segundo Garcia, esse material foi obtido nos arquivos do SEBRAE-MG do 

programa REUNE. Infelizmente uma consulta feita à fonte original mostrou a falta 

das referências bibliográficas das fontes citadas em cada uma das definições. 

 

1. Dicionário da Língua Portuguesa – Aurélio (1986) 

 

Empreendedor:(ô) Adj. 1. Que empreende; ativo, arrojado, cometedor.● S.m. 2. 

Aquele que empreende; cometedor. 

 

2. Grande Dicionário Enciclopédico Larousse (1983) 

 

- Chefe de uma empresa. 

- Chefe de uma empresa especializada na construção, nos trabalhos públicos, nos 

trabalhos de habitação. 

- Pessoa que, perante contrato de uma empresa, recebe remuneração para executar 

determinado trabalho ou aufere lucros de outra pessoa, chamada de mestre de 

obras. 

A idéia de um empreendedor é associada inicialmente à idéia de criação de um 

negócio por meio de capitais pessoais. Empreendedor é a pessoa que levanta o 

capital. A gestão de um negócio criado requer também qualidades de 

empreendedor. 

 

3. Nova Larousse Clássica (1959) 

 

Aquela pessoa que efetua uma obra, para um cliente, sem se subordinar a ele. 

Chefe de uma empresa artesanal ou industrial. 
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4. Pearce (1981) 

 

Alguém que provê fundos para uma empresa e assim, assume os riscos. 

 

5. Reuters (1982) 

 

Alguém que provê fundos para uma empresa e assim, assume os riscos. 

 

6. Robert Dicionário (1963) 

 

- Aquele que empreende qualquer coisa. 

- Pessoa que se encarrega da execução de um trabalho por contrato empresarial. 

- Toda pessoa que dirige um negócio por sua própria competência e que coloca em 

execução os diversos fatores de produção tendo em vista vender os produtos ou 

serviços. 

 

7. Dicionário Webster (1970) 

 

Pessoa que organiza e gere um negócio, assumindo o risco em favor do lucro. 

 

8. Um Dicionário de Ciências Sociais (1964) 

 

“O termo empreendedor denota a pessoa que exercita total ou parcialmente as 

funções de: 

a) iniciar, coordenar, controlar e instituir maiores mudanças no negócio da empresa, 

e/ou; 

b) assumir os riscos, nessa operação, que decorrem da natureza dinâmica da 

sociedade e do conhecimento imperfeito do futuro e que não pode ser convertido em 

certos custos através de transferência, cálculo ou eliminação. 

 

9. Aitken: idéia de inovação 

 

“… As características convencionalmente associadas com empreendedorismo: 

liderança, inovação, risco, etc. – estão associadas ao conceito, precisamente 
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porque, em uma cultura altamente comercializada como a nossa, elas são 

características essenciais da efetiva organização dos negócios. Pela mesma lógica, 

em uma cultura diferentemente orientada, as características típicas de um 

empreendimento diferem.”(1963)“… contudo, por definição, empreendedorismo 

sempre envolve, explícita ou implicitamente a idéia de inovação.”(1965) 

 

10. Baumol: inovação / liderança 

 

O empreendedor (queira ou não de fato, também exerce a função de gerente) tem 

uma função diferente. É seu trabalho localizar novas idéias e colocá-las em prática. 

Ele deve liderar, talvez ainda inspirar; ele não pode deixar que as coisas se tornem 

rotineiras e, para ele, a prática de hoje jamais será suficientemente boa para 

amanhã. Em resumo, ele é inovador e algo mais. Ele é o indivíduo que exercita o 

que na literatura de administração é chamado de “liderança”. E é ele quem está 

virtualmente ausente. Ou seja: mesmo não estando, ele é percebido como se 

estivesse. (1968) 

 

11. Belshaw: iniciativa 

 

“Um empreendedor é alguém que toma a iniciativa nos recursos administrativos.” 

(1955) 

 

12. Brereto: inovação, promoção 

 

“Empreendedorismo – a habilidade de criar uma atividade empresarial crescente 

onde não existia nenhuma anteriormente.” (1974) 

 

13. Carland e outros: práticas estratégicas inovativas 

 

“Um empreendimento empresarial é aquele que se engaja em pelo menos uma das 

quatro categorias de comportamento de Schumpeter (pensador do 

empreendedorismo), isto é, os principais objetivos de um empreendimento 

empresarial são lucratividade e crescimento e o negócio é caracterizado pelas 

práticas estratégicas inovativas.” 
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“Empreendedor: um empreendedor é um indivíduo que estabelece e gera um 

negócio com a principal intenção de lucro e crescimento. O empreendedor é 

caracterizado, principalmente, pelo comportamento inovativo e empregará práticas 

estratégicas de gerenciamento do negócio.” (1984). 

 

14. Casson: economicidade 

 

“Um empreendedor é alguém que se especializa em tomar decisões determinantes 

sobre a coordenação de recursos escassos”. (1982) 

 

15. Drucker: prática / visão de mercado / evolução 

 

“O trabalho específico do empreendedorismo numa empresa de negócios é fazer os 

negócios de hoje, capazes de fazer o futuro, transformando-se em um negócio 

diferente.” (1974) 

“Empreendedorismo não é ciência, nem arte. É uma prática.” 

“A gerência do empreendedor (empresarial) dentro da nova abordagem possui 

quatro requisitos: 

Requer, primeiro, uma visão para o mercado. 

Requer, segundo, provisão financeira, e, particularmente, um planejamento, fluxo de 

caixa e necessidade de capital para o futuro. 

Requer, terceiro, construir um alto time de gerência bem antes que o novo 

empreendimento necessite dele e bem antes que realmente possa ter condições de 

pagá-lo. 

“E, finalmente, requer do empreendedor fundador uma decisão com relação ao seu 

próprio papel, área de atuação, e relações.” 

 

16. Filion: fixação de objetivos / uso das oportunidades. 

 

“Um empreendedor é uma pessoa imaginativa, caracterizada por uma capacidade 

de fixar alvos e objetivos. 

Esta pessoa, manifesta-se pela perspicácia, ou seja, pela sua capacidade de 

perceber e detectar oportunidades. Também, por longo período, ele continua a 

atingir oportunidades, potenciais, e continua a tomar decisões relativamente 
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moderadas, tendo em vista modificá-la; esta pessoa continua a desempenhar um 

papel empresarial. (1986) 

 

17. Jasse: foco de mercado 

 

“… Pode-se definir mais simplesmente empreendedorismo como a apropriação e a 

gestão dos recursos humanos e materiais dentro de uma visão de criar, de 

desenvolver e de implantar resoluções permanentes, de atender às necessidades 

dos indivíduos.” (1982) 

“… O espírito empresarial se traduz por uma vontade constante de tomar as 

iniciativas e de organizar os recursos disponíveis para alcançar resultados 

concretos.” (1985) 

 

18. Hornaday: realização / independência / liderança 

 

“Comparados aos homens em geral os empreendedores estão significativamente, 

em maior escala, refletindo necessidades de realização, independência e eficiência 

de sua liderança, e estão, em menor escala, refletindo ênfases nas necessidades de 

manutenção.” (1971) 

 

19. Hornaday e Bunker: identificação de oportunidades 

 

“Smith (1967) refere-se a dois tipos de empreendedores: o empreendedor 

profissional (ou artesanal) e o empreendedor que identifica oportunidades. Os 

primeiros são limitados em termos de bagagem cultural e engajamento social; os 

últimos são de um maior grau de instrução e de engajamento social e são mais 

agressivos no desenvolvimento e expansão da companhia”. (1970) 

 

20. Julien (esquema 1): confiança / inovação / conhecimento 

 

1 – O empreendedor é aquele que não perde a capacidade de imaginar, tem uma 

grande confiança em si mesmo, é entusiasta, tenaz, ama resolver problemas, ama 

dirigir, combate a rotina, evita constrangimentos… 
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2 – É aquele que cria uma informação interessante ou não do ponto de vista 

econômico (inovando com relação ao produto, território, ao processo de produção, 

ao mercado…) ou aquele que antecipa sobre esta informação (antes dos outros ou 

diferentemente dos outros). 

3 – É aquele que reúne e sabe coordenar os recursos econômicos para aplicar de 

modo prático e eficaz sobre um mercado, a informação que ele conhece a fundo.  

4 – Ele o faz, primeiro, em função das vantagens pessoais, tais como prestígio, 

ambição, independência, o jogo, o poder sobre si e sobre a situação econômica e, 

em seguida, o lucro, etc. (1986) 

 

21. Kets de Vries: inovação / gerenciamento / risco 

 

“... O empreendedor satisfaz a um número de funções que podem ser resumidas em 

inovação, gerenciamento, coordenação e risco”. (1977) 

“Empreendedores parecem ser uma realização orientada, como assumir a 

responsabilidade por decisões, e não gostam de trabalhos repetitivos e rotineiros. Os 

empreendedores criativos possuem um alto nível de energia e um ótimo grau de 

perseverança e imaginação, que combinam com a espontaneidade de assumir 

riscos moderados e calculados, possibilitando-lhes transformar o que 

freqüentemente começou com uma simples e mal definida idéia em algo concreto. 

Empreendedores também podem gerar um entusiasmo altamente contagioso dentro 

de uma organização. Eles programam um senso de propósito e, fazendo isso, 

convencem os outros de que eles estão onde está a ação.” (1985) 

 

22. Kierulff: visão generalista 

 

“... há evidências que as características empresariais e comportamentais podem ser 

desenvolvidas.” 

“... O empreendedor é, acima de tudo, um generalista – ele deve saber um pouco 

sobre tudo.” (1975) 
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23. Komives: pioneirismo / inovação 

 

“Deixe-me definir um empreendedor. Ele é alguém que inicia um negócio onde, 

geralmente, não existia ninguém antes dele.” 

“Empreendedorismo realmente se refere às pessoas que desejam adentrar-se em 

uma nova empreitada e se construir sobre ela.” 

 

24. Lance: convergência de propósitos 

 

“Empreendedorismo… Uma pessoa que congrega risco, inovação, liderança, 

vocação artística, habilidade e perícia profissional em uma fundação sobre a qual se 

constrói um time motivado. Esse grupo de seres humanos, às vezes sem se 

conhecerem previamente, desenvolvem uma nova empresa.” (1986) 

 

25. Lynn: criatividade 

 

“… O empreendedor é também alguém criativo no sentido de que tenha de criar um 

novo produto ou serviço na imaginação e, então, deve ter energia e autodisciplina de 

transformar a nova idéia em realidade.” 

 

26. Mancuso: promoção / prosperidade 

 

“Um empreendedor é a pessoa que cria uma empresa próspera do nada.” (1974) 

 

27. McClelland: economicidade / viabilidade 

 

“O empreendedor foi definido como “alguém que exercita controle sobre os meios de 

produção e produtos, e produz mais do que consome a fim de vendê-la (ou trocá-la) 

pelo pagamento ou renda”. 

 

28. Palmer: risco calculado 

 

“…. tomar decisões sob diversos graus de incerteza vem a ser uma característica 

fundamental do empreendedorismo.” (1971) 
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29. Rosemberg: capacidade de correr risco 

 

Empreendedor: “Alguém que assume o risco financeiro da iniciação, operação e 

gerenciamento de um dado negócio ou empresa.” 

 

30. Say: discernimento / perseverança 

 

“… Um empreendedor…Para ter sucesso, ele deve ter capacidade para julgar, 

perseverança e um conhecimento do mundo tanto quanto do negócio. Ele deve 

possuir a arte de superintendência e administração.” (1803) 

 

31. Schumpeter: inovação 

 

“Sempre enfatizei que o empreendedor é o homem que realiza coisas novas e não, 

necessariamente, aquele que inventa.” (1934) 

Inovação como critério para o empreendedorismo: 

“Empreendedorismo, como definido, consiste essencialmente em fazer coisas que 

não são geralmente feitas em vias normais de rotina do negócio; é essencialmente 

um fenômeno que vêm sob o aspecto maior da liderança. Mas esta relação entre 

empreendedorismo e liderança geral é uma relação muito complexa.” 

 

32. Schuwarts: independência / identificação de oportunidades 

 

“Empreendedor: um inventor, um mercador, ou simplesmente alguém que busca 

independência, que usa uma oportunidade para desenvolver seus talentos para 

fundar uma nova companhia.” 

 

33. Shapero: iniciativa / transformação / risco 

 

“Em quase todas as definições de empreendedorismo há um consenso de que nós 

estamos falando de um tipo de comportamento que inclui: 

- tomada de iniciativa; 

- a organização ou a reorganização de mecanismos sócio-econômicos para 

transformar recursos e situações em contas práticas; 
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- a aceitação do risco e fracasso. O principal recurso utilizado pelo empreendedor é 

ele mesmo… “(1975) 

 

34. Siropolis: crença / realização / pioneirismo 

 

“Hoje tomamos como definição o termo empreendedor. Ele sugere espírito, zelo, 

idéias. Contudo, temos a tendência de usar a palavra livremente para descrever 

qualquer um que dirige um negócio – por exemplo, para a pessoa que preside a 

General Motors ou possui uma banca de frutas, ou a pessoa que é dona do 

McDonald’s (franquia) ou vende assinatura de revistas. Antes a palavra 

empreendedor gozava de um significado mais puro, mais preciso. Descrevia apenas 

aqueles que criaram seu próprios negócios, aqueles como Henry Ford.” 

 

35. Stacey: flexibilidade / determinação 

 

“Certamente no início de sua carreira, o maior dom de um empresário tradicional e 

sua habilidade de explorar inúmeros caminhos para assegurar o seu sucesso, sem 

se tornar desanimado pelo fracasso ao longo do percurso; um dos seus dons é 

diminuir suas perdas rapidamente; outro é levantar-se, sacudir a poeira e tentar 

novamente.”(1980) 

 

36. Stevenson e Gumpert: direcionamento / flexibilidade / tenacidade 

 

“Um raio X da organização empresarial revela essas características dinâmicas: 

- encorajamento da imaginação dos indivíduos; 

- flexibilidade; 

- voluntariedade em aceitar riscos. (1985) 

 

37. Industry Week 

 

Um grupo mais específico de características do empreendedor consta em um artigo 

da Industry Week, revista americana do segmento da indústria, na edição de maio 

de 1977. As onze características listadas são: 

- boa saúde física; 



 105

- habilidades conceituais superiores; 

- pensamento amplo de um generalista; 

- alta dose de autoconfiança; 

- forte esforço; 

- necessidade básica de controlar e dirigir; 

- moderação em assumir riscos; 

- muito realista; 

- habilidades interpessoais moderadas; 

- suficiente estabilidade emocional; e 

- baixa necessidade de status. 

 

38. Sem autor 

 

“Há espaço ainda para considerável variedade de tipos de empreendedores, 

incluindo os seguintes: 

- indivíduo que trabalha por conta própria (somente); 

- formador de time; 

- inovadores independentes; 

- multiplicadores de modelos; 

- exploradores de economia de escala; 

- agregadores de capital; 

- artistas de “compra e venda”; 

- conglomerados; e 

- aparentes manipuladores de valores. 

 


