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RESUMO 
 

O objetivo desta dissertação foi analisar de que forma se configurou o processo de 
tomada de decisão de três empreendedores para a abertura do seu negócio. Para o 
alcance de tal objetivo a metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva de natureza 
qualitativa. Foi realizado um estudo de caso comparativo de empreendedores dos 
segmentos de prestação de serviço, varejo e indústria, estabelecidos na região 
oeste do estado de Santa Catarina.  Com relação ao perfil de processo decisório o 
empreendedor do ramo de serviço enquadrou-se  no modelo desestruturado, que 
consiste em um modelo entendido como dinâmico e com interferências. O 
empreendedor do ramo de varejo no modelo da lata de lixo sendo este um modelo 
em que o gestor não procura analisar e escolher alternativas, tomando a decisão 
sem muitas informações. E o empreendedor  da industria no modelo racional 
objetivo que consiste em uma visão panoramica das alternativas para a tomada da 
decisão. Observou-se que os motivos para a abertura do empreendimento foram a 
observação de mercado, a busca de alternativas e a necessidade. No que concerne 
à busca de informações os resultados apontaram para pesquisa de mercado  e 
plano de negócios. Quanto aos fatores influenciadores  que foram compostos por 
economico, social e de  mercado. Ao se tratar de que forma foi analisada a 
viabilidade constatou-se que dois dos empreendedores utilizaram o plano de 
negócios e o outro um planejamento informal. Concluiu-se que os  empreendedores 
da prestação de serviço e da indústria tomaram a decisão de forma mais consciente,  
em especial o empreendedor  da indústria. No caso do  empreendedor  do varejo, 
este correu um certo risco quando tomada a decisão sem um planejamento formal. 

  

Palavras-chave: Empreendedorismo.  Processo de Tomada de Decisão.  
Empreendedor. 
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 ABSTRACT   

 

The aim of this thesis was to analyze how you have configured your decision making 
process three entrepreneurs for opening your business. To reach this goal the 
methodology used was descriptive qualitative. We conducted a comparative case 
study of entrepreneurs of the segments of service, retail and industry, established in 
the western state of Santa Catarina. Regarding the profile of the entrepreneur's 
decision-making branch of service framed on the model unstructured, consisting of a 
model understood as dynamic and interference. The entrepreneur in the retail model 
of the garbage which is a model in which the manager does not seek to analyze and 
choose alternatives, taking the decision without much information. And the 
entrepreneur industry in rational goal model that consists of a panoramic view of the 
alternatives for making the decision. It was observed that the reasons for the opening 
of the project were the observation of the market, the search for alternatives and the 
need. Regarding the information search results pointed to market research and 
business plan. As for the influencing factors that were composed of economic, social 
and market. When it comes to how we analyzed the viability was found that two of 
the entrepreneurs used the business plan and other planning informal. It was 
concluded that entrepreneurs of service delivery and industry have decided to more 
consciously, especially entrepreneurial industry. In the case of the retail 
entrepreneur, this incurs a certain risk when making the decision without a formal 
planning. 
 

Keywords: Entrepreneurship. Process of Decision Making. Enterprising. 
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1 INTRODUÇÃO (Contextualização) 

 

 
O processo de tomada de decisão é constante na vida do empreendedor, seja para 

implementação de uma nova atividade ou para resolver problemas do dia a dia 

empresarial. Nas organizações as decisões podem ser distribuídas entre 

programadas e não programadas, ou seja, as que são planejadas e que ocorrem 

com frequência e as que ocorrem em momentos únicos. Decidir é converter 

informações em ações; a decisão é uma ação tomada com base na apreciação das 

informações (Oliveira, 2004).  

 

Ser empreendedor não é uma tarefa muito fácil, pois exige força de vontade, 

persistência, comprometimento, inovação entre outras e, principalmente paixão pelo 

que faz. Tendo em vista que o tema empreendedorismo vem sendo um tema muito 

discutido e também muito estimulado nos últimos anos, acredita-se hoje que o 

empreendedor seja o motor da economia, um agente de mudanças (DOLABELA, 

1999). Schumpeter (1911) já argumentava em sua obra teoria do desenvolvimento 

econômico que os empreendedores são a força motriz do crescimento econômico, 

pois introduzem no mercado inovações que torna obsoletos os produtos e as 

tecnologias existentes.  

 

Para abordar esse tema foi proposto realizar um estudo no oeste de Santa Catarina 

com empreendedores que implantarão seus empreendimentos. Para essa finalidade 

foi proposto  como objetivo geral analisar de que forma se configurou o processo de 

tomada de decisão de três empreendedores para a abertura do seu negócio. 

 

Para embasar essa dissertação, foi utilizada uma pesquisa descritiva, de abordagem 

quantitativa, para avaliar o potencial empreendedor, e qualitativa no intuído de 

compreender o processo de tomada de decisão. O meio utilizado foi o estudo de 

caso comparativo entre três empreendedores, um inserido no ramo de prestação de 

serviços, o segundo no varejista e o terceiro no ramo industrial.  

 

Este trabalho está estruturado em 5 partes. Na primeira, introdução, apresentaram-

se os principais propósitos e razões do estudo, identificando o escopo do trabalho, 
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sua contextualização, problematização, seus objetivos e a justificativa da 

dissertação. 

 

Na segunda realizou-se a revisão bibliográfica relacionada ao tema da dissertação, 

de modo a formar uma estrutura teórica conceitual que serve de base para a 

pesquisa de campo. Este capítulo está subdivido em duas seções. Na primeira, 

caracteriza-se o estudo do empreendedorismo, o perfil empreendedor, o plano de 

negócios. Na segunda, aborda-se o processo de tomada de decisão os modelos de 

decisão propostos por Simon, (1970)  racional, e da racionalidade limitada; Lindblom 

e Quim  (1959)  incrementalista; Mintzberg (1995) desestruturado; e Cohen, March e 

Olsen (1976) modelo da lata de lixo, o perfil do tomador de decisão e as informações 

para a tomada de decisões nos negócios.  

 

A terceira descreve a metodologia utilizada ao se proceder à caracterização da 

pesquisa: quanto ao tipo a pesquisa de caráter descritiva quanto a sua natureza 

qualitativa, quanto ao método  estudo de caso comparativo a unidade de observação 

composta por três empreendedores da região oeste de Santa Catarina quanto a 

coleta dos dados  foi realizada através da entrevista e quanto a analise dos dados, 

os dados transcritos e colocados nas categorias de análise de conteúdo. 

 

No quarto capítulo foi apresentado o perfil de potencial empreendedor, e como se 

configurou o processo de tomada de decisão, pelos três empreendedores. Foi 

apresentado em qual modelo de tomada de decisão se enquadra cada um. 

 

No quinto capítulo são apresentadas as considerações sobre o estudo e sugestões 

para pesquisas futuras.  

 

 

1.1 Problematização 

 

O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, sendo apontado como o 

sétimo no ranking mundial, de acordo com o último levantamento da Global 

Entrepreneuship Monitor (GEM) realizado em 2010. Essa pesquisa foi organizada 

por meio da taxa de atividade empreendedora, que no Brasil foi de 17,5%, a mesma 
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é definida com a percentagem da força de trabalho que, ou está iniciando suas 

atividades, ou é dono de negócio iniciado a menos de quarenta e dois meses. 

 

A pesquisa ainda apontou que existem 15,3 milhões de empreendedores no Brasil e 

que para cada empreendedor por necessidade havia 2,1 que empreenderam por 

oportunidade. Entre estes 43% buscam maior independência e liberdade na vida 

profissional; 35,2% visavam o aumento da renda pessoal; 18,5% buscavam 

manutenção de sua renda pessoal, enquanto 3,3% assinalaram outros motivos. 

 

O empreendedorismo quanto ao gênero distribui-se da seguinte forma: as mulheres 

representam 49,3% e os homens 50,7% quanto aos setores às mulheres destacam-

se mais no comércio varejista com 33%, na atividade de alojamento e alimentação 

com 20%, residência de empregados com 16%. Outro fator a ser destacado é que 

22% dos empreendedores são pessoas na faixa etária entre 25 a 34 anos, de 18 a 

24 anos são 17,4% de 35 a 44 anos são 16,7% de 45 a 54 anos são 16,1% e de 55 

a 64 anos correspondem a 9,5%, como pode ser observado 56,9% dos 

empreendedores estão na faixa etária de até 35 anos de idade (GEM, 2010). 

 

Quanto ao tipo de atividade, 29% estão no setor de comércio varejista, 14% na 

indústria de transformação, 11% em alojamento e alimentação, 9% em outras 

atividades e serviços coletivos, 9% em atividades imobiliárias e alugueis 6% na 

construção, 5% em transporte e armazenagem, 4% em venda e manutenção de 

veículos, 4% em residência com empregados e 9% em outras atividades (GEM, 

2010). 

 

O empreendedorismo encontra-se em constante alta no estado de Santa Catarina, 

especialmente na região em estudo, o que pode ser observado pela caracterização 

econômica do estado de Santa Catarina, que divide-se nos seguintes pólos: eletro 

metal mecânico (Norte), madeireiro (Planalto e Serra), têxtil (Vale do Itajaí), mineral 

(Sul), tecnológico (Capital), turístico (praticamente todo o estado), e agroindustrial 

(Oeste). Quanto ao pólo agroindustrial este envolve mais de 3,7 mil indústrias, que 

empregam 100 mil pessoas, concentrando a maior parte de produção de alimentos 

do Estado. Esse pólo responde por 38,3% das exportações catarinense chegando 
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ao um montante de aproximadamente US$ 1 bilhão anuais em carnes de frango e 

suínos (site do Estado de Santa Catarina). 

 

A região Oeste está composta pelos municípios de e Águas de Chapecó, Águas 

Frias, Caxambu do Sul, Chapecó, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Formosa do Sul, 

Guatambu, Irati, Jardinópolis, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Pinhalzinho, Planalto 

Alegre, Quilombo, São Carlos, Santiago do Sul, Serra Alta, Sul Brasil e União do 

Oeste. Conjuntamente, estes municípios abrangem uma área territorial de 2.955 km2 

(AMOSC, 2006).  

 

O pólo oeste de Santa Catarina não diverge dos demais pólos brasileiros quanto à 

competitividade e busca de espaço no mercado nacional e global. O ambiente 

competitivo e a globalização estão exigindo cada vez mais decisões fundamentadas 

no maior número de informações possíveis. Estas informações, tanto do ambiente 

interno como no externo da empresa, são essenciais para sua implementação e 

estruturação, exigindo algumas competências do empreendedor.  

 

A busca por informações seria uma dessas competências, tendo uma finalidade 

essencial quanto ao processo decisório, pois mune o empreendedor com 

informações diversificadas, permitindo uma visão mais abrangente com os entes 

envolvidos no processo.  

 

Para os empreendedores, as decisões delimitam as ações. Quando tomadas 

consciente ou inconscientemente, podem gerar boas ou más consequências, as 

decisões representam uma das principais ferramentas para lidar com oportunidades, 

desafios e incertezas presentes no dia-a-dia. O empreendedor que toma decisões 

inteligentes gera enorme valor para as organizações. Hammond, Keeney e Raiffa 

(2004, p. 18) destacam que “saber tomar decisões é uma capacidade fundamental 

na vida”.  

 

A tomada de decisão é uma prática frequente na administração, especialmente na 

implementação de um negócio este fator motivou a realização desse trabalho, ou 

seja, entender quais os fatores que influenciam no processo de tomada de decisão 

de um empreendimento, para tanto foi proposta a seguinte questão norteadora: De 
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que forma se configurou o processo de tomada de decisão de três 

empreendedores para a abertura de seu negócio? 

 

 

1.2 Objetivos 

 
Foram definidos os objetivos geral e específicos para a dissertação, conforme 

segue: 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Analisar de que forma se configurou o processo de tomada de decisão de três 

empreendedores para a abertura do seu negócio. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

a) Identificar o perfil dos empreendedores quanto à tomada de decisão 

b) Identificar os motivos para a abertura do empreendimento; 

c) Identificar como se deu a busca de informações; 

d) Estudar quais os fatores influenciadores para a tomada de decisão; 

e) Identificar de que forma foi analisado a viabilidade do negócio; 

 

 

1.3 Justificativa 

 

As informações são essenciais para o processo decisório; entretanto, saber quais 

são as adequadas e onde buscá-las é tão importante. O excesso ou a falta delas 

pode apresentar uma visão distorcida da realidade, comprometendo o resultado 

final. 

 

O estudo da tomada de decisão torna-se relevante no âmbito da implementação de 

um empreendimento. Realizá-lo é importante para a sociedade, pois por meio dele 
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poderão ser identificadas as influências que o empreendedor sofre na hora da 

tomada de decisão. Para as empresas, o estudo traz informações que poderão 

auxiliar na maneira de analisar a melhor forma de decidir e avaliar as oportunidades. 

Quanto à academia este estudo trará auxílio no intuito de fornecer informações para 

o entendimento de quais fontes e motivos interferem no processo decisório de um 

empreendedor nos setores de Prestação de Serviço, Comércio e Industria, e quais 

os aspectos são fatores imprescindíveis para essa decisão.  

 

Este trabalho pretende trazer informações relevantes para o mercado, pois trata de 

estudar os fatores mais importantes para a tomada de decisão dos empreendedores, 

levando em conta o que dá mais e melhores resultados para a abertura de novos 

negócios. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será realizada a contextualização da temática estudada, e para 

responder a problemática de pesquisa no que  diz respeito à teoria sobre 

empreendedorismo e processo de tomada de decisão. 

 

 

2.1 Empreendedorismo 

 

O termo empreendedorismo (entrepreneur), segundo Hisrich e Peters (2004) teve 

sua origem na França e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo. 

No início do século XVI foi utilizado para designar homens envolvidos na 

coordenação de operações militares. Por volta de 1700, o termo começou a ser 

utilizado naquele país para as pessoas que se associavam a proprietários de terras 

e trabalhadores assalariados. 

 

Dornelas (2005) faz um resgate histórico e identifica que a primeira definição de 

empreendedorismo, creditada a Marco Polo, considera empreendedor aquele que 

assume os riscos de forma ativa, física e emocional. Na idade média, o termo 

empreendedor foi utilizado para descrever tanto um participante quanto um 

administrador de grandes projetos de produção. Em tais projetos esse indivíduo não 

corria riscos: simplesmente administrava o projeto usando os recursos fornecidos, 

geralmente, pelo governo do país. Um típico empreendedor da Idade Média era o 

clérigo – a pessoa encarregada de obras arquitetônicas, como castelos e 

fortificações, prédios públicos, abadias e catedrais. 

 

Já no século XVII, de acordo com Hisrich e Peters (2004) ocorrem os primeiros 

indícios de relação entre assumir riscos e empreendedorismo, o empreendedor 

estabelecia um acordo contratual com o governo para realizar algum serviço ou 

fornecer produtos. Richard Cantillon, escritor e economista do século XVII, é 

considerado por muitos como um dos criadores do termo empreendedorismo, tendo 

sido um dos primeiros a diferenciar o empreendedor (aquele que assume riscos) do 

capitalista (aquele que fornecia o capital). 
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Para Dornelas (2001) a essência do empreendedorismo está na percepção e no 

aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios tradicionais, 

constantemente criando novos produtos, novos métodos de produção e novos 

mercados, sobrepondo aos antigos métodos menos eficientes e mais caros.  

 

Timmons (1994, p. 36) acredita que: “O Empreendedorismo é uma revolução 

silenciosa, que será para o século 21 mais do que a revolução industrial foi para o 

século 20”. Ao comparar esta evolução com a revolução industrial, a grande 

responsável por radicais mudanças no século 20, o autor demonstra-o grau de 

importância para a sociedade do tema empreendedorismo. 

 

A gênese do pensamento sobre empreendedorismo registra três visões sobre a 

expansão do fenômeno: a escola dos economistas, a dos behavioristas 

(comportamentalistas) e a dos precursores da teoria dos traços de personalidade, 

conforme o QUADRO 1. 

 
QUADRO 1 – Empreendedorismo: principais linhas de pensamento 

 
 
 
A visão dos 
economistas 

Existe concordância entre os pesquisadores do Empreendedorismo de que os 
pioneiros no assunto teriam sido os autores Cantillon (1755) e Jean-Baptiste Say 
(1803; 1815; 1816). Para Cantillon o empreendedor (entrepreneur) era aquele que 
adquiria a matéria-prima por um determinado preço e a revendia por um preço 
incerto. Ele entendia que, se o empreendedor obtivesse lucro além do esperado, 
isso ocorrera porque ele teria inovado (Fillion, 1999). Desde o século xviii, o autor 
já associava o empreendedor ao risco, à inovação e ao lucro, ou seja, ele era visto 
como pessoa que busca aproveitar novas oportunidades, vislumbrando o lucro e 
exercendo suas ações diante de certos riscos. Diversos economistas, mais tarde, 
associaram, de um modo mais contundente, o empreendedorismo a inovação e 
procuram esclarecer e influência do empreendedorismo sobre o desenvolvimento 
econômico.   

 
 
A visão dos 
Behavioristas 

Na década de 1950, os americanos observaram o crescimento do império 
soviético, o que incentivou David C McClelland a buscar informações a respeito da 
ascensão e declínio das civilizações. Os behavioristas (comportamentalistas) 
foram assim incentivados a traçar um perfil da personalidade do empreendedor 
(Filion, 1999). O trabalho desenvolvido por McClelland (1971) focalizava os 
gerentes de grandes empresas, mas não interligava claramente a necessidade de 
auto-realização com a decisão de iniciar um empreendimento e o sucesso desta 
possível ligação (Filion, 1999).    

 
 
A escola dos 
traços de 
personalidade 

Ainda que a pesquisa não tenha sido capaz de delimitar o conjunto de 
empreendedores e atribuir-lhe características certas, tem propiciado uma serie de 
linhas mestras para futuros empreendedores, auxiliando-os na busca por 
aperfeiçoar aspectos específicos para obterem sucesso (Filion, 1999a). Dado o 
sucesso limitado e as dificuldades metodológicas inerentes a abordagem dos 
traços, uma orientação comportamental ou de processos tem recebido 
recentemente grande atenção.  

Fonte: Filion (1999)  
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Swendberg (2000 apud Chiavenato 2008, p. 7) afirma que “uma das ideias mais 

marcantes e significativas sobre o empreendedorismo, dentro das ciências sociais, 

foi traçada pelo trabalho de Max Weber”. Para o autor, a visão de Weber sobre 

empreendedorismo é identificada com a Teoria do Carisma, e de acordo com essa 

interpretação, sua principal contribuição é ter encontrado em sua análise um tipo 

especial de ser humano, que faz pessoas o seguirem simplesmente pela virtude de 

sua personalidade extraordinária. 

 

O movimento do empreendedorismo, principalmente a partir da década de 1990, foi 

muito difundida no Brasil, recebendo uma atenção especial por parte das instituições 

governamentais, das organizações de classe, das escolas e universidades 

(DORNELAS, 2001). O empreendedorismo, enquanto conceito faz parte da 

experiência humana desde a criação do homem, mas apenas nos últimos dois 

séculos passou a ser estudado de maneira formal, e somente há 50 anos passou a 

ser objeto de interesse científico significativo (FALCONE, 2005).  

 

Lumpkin e Dess (1996) afirmam que o empreendedorismo tem se tornado um termo 

abstrato associado a algum indivíduo ou grupo que desenvolve novas combinações 

em suas organizações já existentes, envolvendo três dimensões do processo 

empreendedor: o risco, a inovação e a pró-atividade no desenvolvimento de uma 

nova e independente unidade de negócio, que pode ser associado, ao processo 

corporativo.  

 

Para Dornelas (2008), o empreendedorismo tem como foco principal fatores como a 

identificação e análise de oportunidades; busca por inovação; preparação e 

utilização de um plano de negócios; e como gerenciar e fazer a empresa crescer. 

Em relação aos motivos para se abrir um negócio, Tachizawa (2007) propõe os 

seguintes motivos: identificar uma oportunidade de negócios; ter experiência 

anterior; estar desempregado; dispor de capital; estar insatisfeito no emprego; ter 

sido demitido e recebido indenização entre, outras razões. O autor ainda afirma que 

tanto empresários atuantes como não atuantes apontam como a identificação de 

uma oportunidade de negócio o motivo crucial para a abertura ou entrada em um 

novo empreendimento. 
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2.1.1 Empreendedor 

 

Há várias definições para o termo empreendedor, propostas principalmente por 

pesquisadores de diferentes campos que utilizam princípios de suas próprias áreas 

de interesse para a construção de seus conceitos. Segue Dornelas (2008) afirmando 

que existe a concepção do empreendedor nato, ou seja, aquele que já nasce com as 

características necessárias para ser um empreendedor de sucesso. Por outro lado, 

alguns indivíduos são empreendedores frutos do meio em que vivem, moldados a 

todo o momento pela sociedade. Sua formação empreendedora ocorre pela 

influência familiar e por formação educacional. 

 

Segue o autor explicando que empreendedor é aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos 

calculados. Em qualquer definição de empreendedorismo, o autor menciona que se 

encontram, pelo menos, os seguintes aspectos referentes ao empreendedor: alguém 

com iniciativa para empreender e paixão pelo que faz; utiliza os recursos disponíveis 

transformando de forma criativa o ambiente em que vive e assume riscos calculados. 

 

Afirma o autor que Schumpeter foi o primeiro teórico a observar e destacar a 

importância do empreendedor na economia, afirmando ser este o “motor da 

economia capitalista”. Pela visão schumpeteriana o empreendedorismo e inovação 

atuam em simbiose. O empreendedor promove a “destruição criativa”, um processo 

que introduz o novo e gera desenvolvimento e riqueza para uma nação, sendo um 

impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o motor da economia 

capitalista, criando novos produtos, novos modos de produção, novos mercados. 

 

Segundo Filion (1991), a ação empreendedora se caracteriza em todas as suas 

etapas, ou seja, desde a criação de algo novo, mediante a identificação de uma 

oportunidade, dedicação e persistência na atividade que se propõe a fazer para 

alcançar os objetivos pretendidos, e ousadia para assumir os riscos. 

 

Dolabela (1999, p. 29) cita três exemplos do que seja um empreendedor são eles: 
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1- Indivíduo que cria uma empresa, qualquer que seja ela; 
2- Pessoa que compra uma empresa e introduz inovações, assumindo 
riscos, seja na forma de administrar, vender, fabricar, distribuir, seja na 
forme de fazer propaganda dos seus produtos e/ou serviços, agregando 
novos valores;  
3- Empregado que introduz inovações em uma organização, provocando o 
surgimento de valores adicionais. 

 

Drucker (1987) afirma que o empreendedor busca a mudança criando algo novo, 

sendo inovador e transformando valores. Consegue ainda viver com as incertezas e 

riscos que um negócio comporta. Ademais, o empreendedor sabe aproveitar as 

oportunidades que não são necessariamente vistas pelas outras pessoas. 

 

O empreendedor evolui por meio de um processo constante de tentativas e erros. 

Seu avanço acontece a partir das descobertas que faz, as quais podem se referir a 

uma infinidade de elementos. Ele tem alto nível de energia e é criativo, demonstra 

imaginação e perseverança, e é dotado de sensibilidade para os negócios. Esses 

elementos, combinados adequadamente, o habilitam a transformar uma simples e 

mal estruturada ideia em algo concreto e bem sucedido no mercado. Desta forma, 

conquista a capacidade de colocar o destino a seu favor, com a certeza de fazer a 

diferença no mundo (HISRICH; PETERS, 2004). 

 

Os empreendedores apresentam elevada necessidade de realização pessoal em 

relação às pessoas da população em geral, estão dispostos a assumir riscos ao 

início do negócio, demonstram motivação e possuem autoconfiança para enfrentar 

os desafios (DEGEN, 2009). 

 

Dornelas (2001) pontua que o empreendedor de sucesso possui características 

extras, além dos atributos do administrador, algumas características pessoais que 

somadas as características sociológicas e ambientais permitem o nascimento de 

uma nova empresa, ou seja, de uma ideia surge uma inovação. Estes 

empreendedores de sucesso são visionários, refletem como será seu negócio e sua 

vida e têm habilidades para sonhar. Sabem tomar decisões na hora certa,  

programam rapidamente seus negócios e identificam oportunidades na ordem 

presente. Hisrich; Peters; Shepherd (2004) afirmam que muitos empreendedores 

tiveram pais também empreendedores, isso demonstra que a influência familiar faz 

parte da decisão e conhecimento do empreendedor.  
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Para Dolabela (1999) o empreendedor, além de desenvolver uma visão, deve 

convencer as pessoas ao seu redor (sócios, colaboradores e investidores) de que 

sua visão poderá levar a todos para uma situação melhor no futuro; deve ter energia, 

perseverança e paixão para desenvolver algo a partir do nada e continuar em frente, 

ultrapassando as dificuldades e as armadilhas existentes.  

 
Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação 
singular, apaixonados pelo que fazem, não se contentam em ser mais uma 
na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e 
imitadas, querem deixar um legado (DORNELAS, 2008, p. 19). 
 
 

O empreendedor vive no futuro, nunca no passado, e raras vezes no presente. Sua 

maior felicidade é sentir-se livre para construir imagens de conjecturas e hipóteses. 

No mundo dos negócios, o empreendedor é o grande estrategista, o inovador, 

aquele que desenvolve métodos para penetrar em mercados já existentes ou criar 

novos (GERBER, 2011). 

 

O empreendedor é nossa personalidade criativa – sempre satisfeito em lidar com o 

desconhecido, de olho no futuro, transformando possibilidades em probabilidades, 

fazendo o caos resultar em harmonia. Toda personalidade fortemente 

empreendedora sente uma necessidade extraordinária de mandar. Já que “vive no 

mundo imaginário do futuro, precisa controlar pessoas e fatos do presente, para 

concentrar-se em seus sonhos” (GERBER, 2011, p. 23). 

 

Timmons (1994) reafirma este conceito dizendo que o fator primordial para alguém 

ser empreendedor é sua capacidade de empreender. Os comportamentos 

necessários são: a) responder de forma proativa a desafios e aprender com os 

erros; b) ter iniciativa; e, c) ter perseverança e determinação. 

 

Seguindo este contexto, Timmons (1994) defende que o empreendedor tem como 

característica básica o espírito criativo e pesquisador, através do qual mantém 

constante busca por novos caminhos e novas soluções, sempre amparada na 

identificação das necessidades das pessoas. Dolabela (1999) afirma que o 

empreendedor é um fenômeno regional, ou seja, existem cidades, regiões, países, 

alguns mais – ou menos – empreendedores do que outros. 
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Novas pesquisas sobre o perfil empreendedor são constantemente propostas, visto 

que eles diferem em suas habilidades, busca de oportunidades, motivação, 

educação, envolvimento social, competências sociais e orientação de tempo e risco. 

São várias as características que fazem parte do perfil de um empreendedor: 

criatividade, inovação, comprometimento, dinamismo, determinação, entre outras 

(DORNELAS, 2008). 

 

Importa ressaltar, nesse ponto, que este risco assumido pelo empreendedor será 

feito dentro de parâmetros pré-estabelecidos no plano de negócios do 

empreendimento (Chiavenato,2008). Nesse sentido, o plano de negócios será um 

dos primeiros atos a ser praticado pelo empreendedor e deverá abranger todos os 

aspectos no novo negócio. Deverá conter os custos e despesas, o objetivo e as 

metas a serem alcançadas. Abrangerá ainda o potencial de crescimento e o campo 

de atuação do futuro empreendimento. Maiores detalhes sobre este tema será 

tratado no próximo tópico (HISRICH e PETERS, 2004). 

 

 

2.2 Plano de Negócios 

 

Para Hisrich e Peters (2004, p. 210), “o plano de negócios é um documento 

preparado pelo empreendedor em que são descritos todos os elementos externos e 

internos relevantes para o início de um empreendimento”. É com frequência, uma 

integração de planos funcionais como os de marketing, finanças, produção e 

recursos humanos. Nesse mesmo sentido, Cecconello e Ajzental (2008) explicam 

que o plano de negócios é necessário para diversas situações, seja para ampliar 

uma linha de montagem, verificar a viabilidade de se atender um novo mercado, seja 

para averiguar a viabilidade de um novo negócios. 

 

Hisrich e Peters (2004) fazem um paralelo comparando o plano de negócio com um 

mapa de estradas. Explica que existem várias rotas possíveis, cada uma exigindo 

planejamento de tempo e custos diferentes. Como o empreendedor, o viajante 

deverá tomar algumas decisões importantes e reunir informações antes de preparar 
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o plano. O plano de negócios deverá ser preparado pelo empreendedor após 

consultar várias fontes, tais como advogados, contadores, consultores de marketing 

e engenheiros. Todos os dados deverão ser compilados em um documento único 

para serem apresentados a todos os interessados no negócio, desde funcionários 

até clientes e, principalmente, futuros investidores.   

 

Um dos elementos iniciais e importantes que o empreendedor precisa saber é sobre 

o potencial de mercado para o produto ou serviço. Esse mercado deverá ser definido 

e descrito no plano de negócios. Após, isso para avaliar o potencial de mercado, o 

empreendedor deverá pensar em associações comerciais, relatórios do governo, 

internet e estudos publicados. Em alguns casos, essas informações estarão 

prontamente disponíveis (GERBER, 2011). 

 

O autor frisa que as informações sobre operações, e a relevância de um estudo de 

exequibilidade das operações de fabricação depende da natureza do negócio. A 

maior parte das informações necessárias pode ser obtida através de contato direto 

com a fonte apropriada. O empreendedor deverá utilizar informações sobre 

localização da empresa, operações de fabricação dos produtos, matérias-primas, 

equipamentos da indústria, habilidades dos funcionários, despesas gerais, e etc.  

 

 O plano de negócios finaliza com as informações financeiras, o empreendedor deve 

ter uma avaliação completa da rentabilidade do empreendimento. A avaliação dirá 

aos investidores em potencial se o negócio será lucrativo, quanto dinheiro será 

necessário para iniciar o negócio e fazer frente às necessidades financeiras de curto 

prazo e como esse dinheiro será obtido. 

 

Tradicionalmente, existem áreas de informações financeiras que serão necessárias 

para verificar a viabilidade do novo empreendimento: a) vendas esperadas e 

cálculos de despesas para pelo menos os três primeiros anos; b) cálculos de fluxo 

de caixa para os três primeiros anos; c) cálculos de balanços patrimoniais atuais e 

balanços patrimoniais pro forma para os três primeiros anos (HISRICH e PETERS, 

2004).  

 

Segundo Hisrich; Peters; Shepherd (2004. p. 210) plano de negócios é: "[...] uma 
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integração de planos funcionais como os de marketing, finanças, produção e 

recursos humanos". Para Dornelas (2008) o plano de negócio é um documento 

utilizado para descrever um empreendimento e o modelo de negócio da empresa e 

envolve aprendizagem e autoconhecimento.  

 
Todo plano de negócios deve ser elaborado e utilizado seguindo algumas 
regras básicas, mas que não são estáticas e permitem ao empreendedor 
utilizar sua criatividade ou o bom senso, enfatizando um ou outro aspecto 
que mais interessa ao público-alvo do plano de negócios em questão. No 
caso das empresas que já se encontram em funcionamento, ele deve 
mostrar não apenas onde a empresa quer chegar, mas também onde a 
empresa está no momento, apresentando os valores de seus atuais 
indicadores de desempenho (DORNELAS, 2008. p. 83). 
 
 

Ainda segundo Dornelas (2008), o plano de negócios não pode ser focado somente 

no aspecto financeiro, e sim em todos os indicadores de mercado, pois são todos 

esses fatores que mostram se a empresa ira ter um bom retorno financeiro em longo 

prazo. Cecconello (2008) comenta que o Plano de negócio tem enorme importância 

para o sucesso do empreendimento, sendo necessário nas mais diversas situações: 

seja para ampliar uma linha de montagem, verificar a viabilidade de um novo 

mercado ou negócio, entre outras. 

 
 

Dornelas (2008) apresenta uma estrutura de plano de negócios, definida a seguir, no 

QUADRO 2: 
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QUADRO 2 - Estrutura de um Plano de Negócios proposta por Dornelas 

Componente Descrição 

 
Capa 

A capa é uma parte importante do plano, pois é a primeira 
visualização do leitor, portanto deve ser feita de maneira limpa e com 
informações necessárias. 

 
Sumário 

O sumario deve conter o titulo de cada seção do plano e a pagina e 
onde se encontra e os assuntos relacionados, para facilitar a leitura 
do plano. 

 
Sumário executivo 

Principal divisão (seção) do plano deve espertar o interesse pela 
continuação ou não da leitura, precisa estar direciona ao publico do 
plano de negocio. 

 
Analise estratégica 

Nessa seção são definidos os rumos da empresa, sua visão e 
missão, as potencialidades e ameaças externas, suas forcas e 
fraquezas, seus objetivos e metas de negocio. 

 
Descrição da empresa 

Deve apresentar histórico e informações da empresa como: Produtos 
e serviços. 

 

Plano de recursos 
humanos 

Descreve a forma de gestão de pessoas e processos de Rh, como 
gestão de renumeração, treinamento, recrutamento e seleção. 

 

Analise de mercado Descreve como o mercado está segmentado, as oportunidades a 
ameaças, característica do cliente, analise da concorrência. 

 
Estratégias de marketing 

Deve mostrar como a empresa pretende vender seus produtos ou 
serviços no mercado, como conquistar e aumentar seus 
consumidores. 

 
 

Plano financeiro 

Deve apresentar os números do negócio como investimento inicial 
necessário, e projeções financeiras dos resultados como: fluxo de 
caixa, Payback, custos fixos e variáveis, demonstração dos 
resultados. 

 

Anexo Apresenta documentos e informações adicionais relevantes para o 
entendimento do plano de negocio 

Fonte: adaptado de Dornelas (2008). 

 

O Plano de Negócios, como pode ser visto por essa proposta é composto por várias 

seções que se relacionam e permitem um entendimento global do negócio de forma 

escrita e em poucas páginas. 

 

 

2.3 Processo de Tomada de Decisão 

 

A tomada de decisão é fundamental, seja em nível organizacional, ou em nível 

pessoal, pesquisadores teóricos e empíricos e administradores se esforçam para 

aperfeiçoar sua compreensão sobre o processo de tomada de decisões. Este 

processo acontece em várias circunstâncias, independente da idade ou posição 

social do individuo, sendo que tais decisões são tomadas diariamente nas mais 

variadas ações do dia a dia. Nesta seção será discutido esse processo. 
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A tomada de decisão nas organizações vai exigir cada vez mais trabalhos em equipe 

e maior participação das pessoas. O trabalho em equipe coloca em evidência os 

procedimentos de diálogo baseados na ideia de que, em uma organização, a 

comunicação deve ser estimulada visando ao estabelecimento de um pensamento 

comum (ANGELONI, 2003). 

 

“A decisão de modo genérico, possui dois objetos: a ação do momento e a descrição 

de um futuro” (SIMON, 1965, p. 54). A ação no momento seleciona o estado de 

coisas futuras e orienta o comportamento rumo à alternativa escolhida. A descrição 

de um estado futuro pode remeter a uma escolha correta ou errada a cerca da 

escolha. 

 

Simon (1965) segue comentando que as decisões são tomadas sob diversas 

condições, sob condições de certeza, condições de incerteza e condições de risco. 

As decisões programadas normalmente oferecem um grau de risco menor do que as 

decisões não-programadas. Em se tratando das decisões tomadas sob certeza, o 

decisor tem conhecimento das consequências ou resultados de todas as 

alternativas, sendo assim, pode escolher a melhor dentre as alternativas propostas.   

 

Stephen e Coulter (1996, p. 126), enfatizam que: 

 
A situação ideal para a tomada de decisões é a de certeza, ou seja, o 
administrador pode tomar decisões precisas, pois o resultado de cada 
alternativa é conhecido. Com relação às decisões tomadas sob condições 
de incertezas, os resultados são desconhecidos e gerados sob 
probabilidades, onde o decisor tem pouco ou nenhum conhecimento das 
informações que formam as alternativas. Na tomada de decisão com risco, 
todas as alternativas têm um resultado específico e são projetadas sob 
probabilidades conhecidas. O tomador de decisão conhece todas as 
alternativas e sabe que o risco é inevitável. 
 
 

Antes a teoria da decisão tratava sobre a decisão tomada por indivíduos, sem levar 

em conta que papel eles ocupam no mercado. Seu caráter era mais prescritivo do 

que descritivo, adotava uma postura fundamentada na análise matemática e no 

raciocínio lógico e em alguns casos no “bom senso destilado”. Após alguns anos foi 

percebida a necessidade de uma análise descritiva para entender como, e em que 

condições as pessoas tomam decisões racionais (ETZIONI, 1976).  
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As decisões são algo mais que simples proposições factuais. Para ser mais 
preciso, elas são descrições de um futuro estado de coisas, podendo essa 
descrição ser verdadeira ou falsa, num sentido empírico. Por outro lado, 
elas possuem, também, uma qualidade imperativa, pois selecionam um 
estado de coisas futuro em detrimento de outro e orientam o 
comportamento rumo à alternativa escolhida (SIMON, 1965 p.54). 
 
 

Numa organização a todo o momento uma decisão precisa ser tomada e, para tanto, 

precisa-se de mais informações para tomá-la. Isso acontece geralmente quando se 

está diante de um problema que apresenta mais de uma alternativa de solução, 

mesmo quando, para solucioná-lo, há uma única opção a seguir, pode  se ter a 

alternativa de adotar ou não essa opção. Todo este processo de escolher o caminho 

mais adequado também é conhecido como tomada de decisão (REZENDE 2002). 

 

Para Katz e Kahn (1970), a tomada de decisão pode surgir por três dimensões: a) o 

nível de generalidade ou abstração da decisão; b) a quantidade de espaço 

organizacional externo e interno afetado pela decisão; c) a extensão de tempo para 

o qual a decisão vigorará.  

 

Katz e Kahn (1970, p. 313) citam Dewey para descrever os quatro estágios no 

processo de solução de problemas, sendo eles:  

 
1 - Pressões imediatas sobre quem toma decisão; 2 - A análise do tipo de 
problema e suas dimensões básicas; 3 - A procura de soluções alternativas; 
4 - As considerações das consequências das soluções alternativas, 
inclusive a antecipação de vários tipos de conflitos pós-decisórios e a 
escolha final. 
 
 

Esses quatro estágios citados pelos autores podem ser afetados pela natureza do 

problema, pelo contexto organizacional, pelo grau de limites cognitivos dos seres 

humanos e pelas características básicas da personalidade de quem toma a decisão.  

 

Essa linha de pensamento é defendida por Thomaz (2000), que salienta em sua 

obra que no processo de tomada de decisões deve ser levado em consideração 

tanto os elementos próprios do problema e das ações, quanto os elementos que 

dependem dos valores e características do decisor. Para Simon (1965) a decisão 

compreende três fases: descobrir quando deve ser tomada; identificar os possíveis 

cursos de ação e escolher um deles. 
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Quanto às etapas Simon (1965) descreve o processo de tomada de decisão 

conforme apresentado na FIG. 1. 

 
FIGURA 1 - O Processo decisório: modelo de Simon 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Proposto a partir de Simon (1965). 

 

Na etapa da inteligência ou investigação ocorre a exploração do ambiente onde os 

dados são trabalhados em busca de problemas e oportunidades. Na etapa de 

concepção, ou desenho, ocorre a criação o desenvolvimento e a análise dos 

possíveis cursos de ação. Na etapa de escolha ocorre a seleção de uma alternativa 

de ação e na etapa de revisão ocorre a avaliação de decisões passadas. Deve - se 

considerar que entre qualquer uma das etapas o decisor pode voltar para a etapa 

anterior visando elaborar melhor a alternativa na busca de uma solução que melhor 

satisfaça seus objetivos. 

 

Segundo Freitas et al. (1997, p. 52): 

 
As variáveis mais importantes que interferem no processo de tomada de 
decisões são: os objetivos da organização, os critérios de racionalidade e 
de eficacidade, as informações (a falta ou excesso, situação de incerteza, 
complexidade e conteúdo), raciocínio, valores, crenças, recursos, etc.  
 
 

A decisão pede que um indivíduo ou grupo escolha uma alternativa entre as 

existentes, podendo ser simples ou complexas, como no caso de uma decisão de 

investimentos, sendo que a mesma poderá influenciar as subsequentes (PIDD, 

1998). 

 

A decisão é um processo que pode demorar instantes ou  até mesmo  anos; carrega 

consigo jogos de poderes e é fortemente influenciada pelo tomador da decisão e 

seus aspectos pessoais (GARVIN e ROBERTO, 2001, apud MORENO, 2006). O 
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processo de decisão quando realizado por mais pessoas tende a ser mais assertivo, 

conforme Angeloni (2003, p.22) “tende a resultados mais qualificados, aumentando o 

conhecimento da situação de decisão, amenizando, pela agregação de informações 

e conhecimentos, as distorções da visão individualista”.  

 

O processo de decisão não vem simplesmente no intuito de resolver problemas, ele 

também é abordado no sentido de aproveitar oportunidades, conforme aponta 

Maximiano (2007). O autor propõe uma abordagem em cinco fases para esse 

processo, conforme FIG. 2: 

 

 
FIGURA 2: Cinco fases do processo de tomada decisões 

 

 

 

 

 

 

Fonte:MAXIMIANO, 2007 

O processo apresentado acima inicia-se na identificação do problema ou  

 

O processo inicia pela identificação de determinada problematização; após é 

realizado um diagnóstico para avaliar a intensidade do problema, e, na sequência, 

são avaliadas as alternativas para solucioná-lo. Após essa seleção é tomada a 

decisão e em seguida avaliados os resultados, que poderão apontar para uma nova 

decisão ou pelo término desse processo.  

 

Quanto à classificação de problemas sob o ponto de vista do processo decisório 

podem ser caracterizados em três categorias: estruturados, semi-estruturados e não-

estruturados (GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2002). O problema também pode ser 

classificado por nível de decisão em: estratégico, tático e operacional. Os níveis de 

decisão e os problemas podem estar sobrepostos, entretanto a responsabilidade 

pela decisão será de grupos distintos de decisão.  

 

 

Problema Diagnóstico 

Alternativas 

Decisões Avaliação 

Concepção de alternativas: processo criativo 

Diagnóstico: busca de entendimentos 

Frustação, 
Ansiedade, dúvida, 

curiosidade 

Escolha, 
julgamento e 
avaliação de 
alternativas 

Fonte: Maximiano (2007, pg 135) 
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A escolha pela a utilização de um modelo de decisão depende de sua finalidade, 

possibilidade de tempo e custo e da complexidade do problema (SHIMIZU, 2001). 

No QUADRO 3 será apresentado um resumo dos níveis de decisão e tipo de 

problemas que podem surgir na organização. 

 
QUADRO 3 - Níveis de decisão e tipos de problema 

 
NÍVEL DE 
DECISÃO 

  
OPERACIONAL 

 
TÁTICO 

 
ESTRATÉGICO 

 
 
 
 
 
Estruturados 

 
Características 

Bem definido, 
repetitivo 

Processo definido, 
resultado variável 

Objetivo bem 
definido, 
alternativas a 
serem escolhidas 

Duração - 
Frequência 

Dias / um mês Meses / um ano Um a cinco anos 

Decisor Chefe de seção Gerente Diretoria  

 
Exemplos 

Contabilidade / folha 
de pagamento 

Análise de 
orçamento, 
previsão a curto 
prazo 

Investimentos, 
logística 

Complexidade Nenhuma Baixa Média 

 
 
 

Semi-
estruturados 

Características Bem definido, rotina 
variada 

Definido em níveis 
diferentes 

Novos serviços, 
planejamentos 

Duração - 
Frequência 

Dias / semana Meses a um ano Anos 

Decisor Chefe de seção Gerente / diretoria Diretoria  

 
Exemplos 

Programação da 
produção, controle de 
estoque 

Financiamentos, 
prêmios, preparar 
PCP ou orçamento 

Nova filial, fusão / 
aquisição 

Complexidade Baixa  Media Alta  

 
 
 
 

Não-
estruturados 

Características Rotina sujeita a 
imprevistos 

Não rotineiras Novos 
empreendimentos 

Duração - 
Frequência 

Dias / por período Caso a caso Anos 

Decisor Chefe de seção, 
gerente 

Gerente / diretor Diretoria, 
acionistas 

 
 
Exemplos 

Capa de revista, 
layout de jornal, 
compra de software 

Contratações, 
demissões, 
negociações, 
compra de 
equipamentos 

Novo produto, 
planejamento de 
P&D, nova 
tecnologia 

Complexidade Média  Alta  Muito alta 

Fonte: MELO; ITO 2006. 

 
Quanto menor a estruturação da decisão relativo ao nível do problema, maior a 

probabilidade do decisor cometer o erro, principalmente ao se tratar do planejamento 

estratégico da empresa. 
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2.3.1 Modelos de tomada de decisão 

 

Para início dessa seção, serão apresentados os modelos de tomada de decisão, que 

serão sistematizados no QUADRO 4, abaixo, para facilitar a visualização de suas 

características. Após serão detalhadas cada uma delas: 

 

QUADRO 4 - Modelos de tomada de decisão 

Modelo/Autor Característica Limitações 

 
 
 

Racional 
(Simon) 

 A racionalidade é um fator fundamental 
para a tomada de decisão; 

 Trata a informação objetivamente; 

 Evidencia a lógica no processo decisório; 

 Indica que o tomador de decisão não pode 
envolver-se por otimismo ou pessimismo; 

 Analisa as consequências antes da 
tomada da decisão; 

 

 

O indivíduo que toma a 

decisão, por poder passar a 

fazer escolhas que atendam a 

resultados aceitáveis e não 

mais a resultados rigorosos. 

 
 

Racionalidade 
Limitada 
(Simon) 

 Organização vista como uma aliança 
entre os interesses que a envolvem; 

 Informações e alternativas limitadas; 

 Soluções escolhidas por estabelecimento 
de regras; 

Ações limitadas pela reduzida 
gama de informações 
necessárias para o processo 
decisório. 

 
 
 
 
 
Incrementalista 

(Lindblom e 
Quim) 

 Retrata a necessidade de focalização 
das informações; 

 Alternativas decisórias tratadas de 
maneira flexível, para atingir o grau 
almejado; 

 Podem acontecer mudanças, entretanto 
de forma amena; 

  Escolha de alternativas após a 
confrontação das mesmas; 

 Decisão gerada a partir do consenso 
visando a conformidade entre as partes. 

Por mais amena que seja a 
mudança o processo pode 
trazer complicações. 
 

 
 
 
Desestruturado 

(Mintzberg) 

 Processo decisório dinâmico e com 
interferência; 

 Modelo aplicável em nível de incerteza 
alto; 

 Podem existir constantes mudanças; 

 Fases: identificação, decisão e seleção. 
Após são geradas rotinas de apoio ao 
processo decisório. 

Utilização da intuição para 
tomar a decisão, podendo 
demandar muito tempo.  

 
Lata de Lixo 

(Cohen, March e 
Olsen) 

 O gestor não procura identificar e 
analisar o problema para selecionar 
alternativas; 

 Trata do processo decisório em 
ambientes altamente imprecisos; 

Visão estratégica global 
fragmentada. 
 

Fonte: Organizada pela autora. 

 

Como pode ser avaliado no quadro anterior, não existe fórmula exata para a tomada 

de decisão, o que existe são várias informações, cabendo ao responsável pela 

decisão escolher as que acredita ser corretas e que tenha capacidade de analisar, e 

que por meio delas possa ter argumentos suficientes para sua decisão.  
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A tomada de decisão tem, segundo Roldan e Miyake (2004), basicamente quatro 

dificuldades: complexidade, incerteza inerente à decisão, objetivos múltiplos que se 

inter-relacionam e a possibilidade de diferentes perspectivas levando a diferentes 

conclusões de análise. 

 

Para Ferreira (2010), quando se conhece a complexidade da tomada de decisão, 

entende-se que em geral os decisores não são “maus” tomadores de decisão, mas 

na verdade ficam aquém do comportamento objetivamente racional, e o fazem de 

modos específicos e sistemáticos. A questão para ele é: o que pode ser feito para 

corrigir essas deficiências?  

 

O modelo de decisão baseado na racionalidade possibilita uma variedade de 

conselhos prescritivos, contudo uma estratégia concreta e complementar para se 

tomar decisões  estratégicas é adquirir experiência e conhecimento técnico.  

 

 

2.3.1.1 Modelo racional 

 

O modelo racional é baseado na teoria microeconômica neoclássica, que considera 

a racionalidade  um fator crucial para a tomada de decisão, e  trata a informação de 

forma objetiva e evidencia a lógica no processo decisório:  o decisor não pode ser 

influenciado pelo otimismo ou pelo pessimismo (Bernstein, 1997). A teoria da 

racionalidade de Simon (1970) “ocupa-se da seleção de alternativas de 

comportamento preferidas de acordo com algum sistema de valores que permite 

avaliar as consequências desse comportamento” (SIMON, 1970, p. 78). 

 

O comportamento racional do indivíduo pode ocorrer de duas formas: subjetiva, 

quando o indivíduo, de posse de um planejamento, acredita que esse chegará aos 

objetivos mensurados; e objetiva, em que o comportamento será considerado 

racional somente quando se alcançar o objetivo mensurado (SIMON, 1970). 

 

Segue o autor comentando que a racionalidade objetiva sugere que o indivíduo 

atuante ajuste seu comportamento a um sistema integrado por meio da visão 
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panorâmica das alternativas e comportamento, da consideração de todo o complexo 

de consequências que advirão de cada escolha e da escolha, tomando o sistema de 

valores como critério, de uma alternativa entre todas aquelas disponíveis. 

 

O autor ainda frisa que o comportamento real não alcança racionalidade objetiva 

pelo menos em três aspectos diferentes: a) a racionalidade requer um conhecimento 

completo e antecipado das consequências resultantes de cada opção; b) a 

imaginação deve suprir a falta de experiência em atribuir-lhes valores; c) a 

racionalidade pressupõe uma opção entre todos os possíveis comportamentos 

alternativos. 

 

Segundo Motta (1988, p. 81): 

 
A decisão sob a perspectiva da racionalidade, no âmbito das organizações, 
é baseada no pressuposto de que o fluxo de produção e análise de 
informações ocorrerá num processo seqüencial em que os participantes 
contribuirão eficientemente e desinteressadamente para o melhor 
desempenho organizacional. 
 
 

Ao tratar do processo decisório é necessário levar em consideração os aspectos da 

racionalidade que o cerceiam. Para Simon (1970 p. 64) “uma teoria das decisões 

administrativas terá, forçosamente, que se preocupar de certa maneira com os 

aspectos racionais da escolha”. Na visão de Motta (1988, p. 81) nessa perspectiva 

da racionalidade nas organizações, a mesma se baseia no pressuposto de que o 

fluxo de produção e análise de informações “ocorrerá num processo sequencial em 

que os participantes contribuirão eficientemente e desinteressadamente para o 

melhor desempenho organizacional”. Dessa forma o processo decisório racional 

poderá estar configurado conforme o QUADRO 5. 
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QUADRO 5 - Processo decisório Racional. 

 

Fases 
 

Descrição 

 
Detecção do Problema 

Buscado por meio dos sensores que a organização possui e que 
possibilitam a tomada de conhecimento das disfunções organizacionais 
que as levam a caminhos diferentes dos planejados, podendo 
comprometer a consecução de suas metas.  

 
 
 
 
 
 
Início do fluxo de 
produção do processo 
decisório 

Coleta de informações: é a fase do diagnóstico, que visa a reunião do 
maior número de dados possíveis para a realização dos planos; 
Análise criteriosa de informações: estabelece uma correlação das 
informações coletadas com variáveis presentes, visando atribuir-lhes 
relevância para serem utilizadas na solução do problema; 
Identificação das alternativas: busca realizada por vários mecanismos 
como: brainstorming, concursos, consultorias, benchmarking etc. Após 
elege-se um critério de julgamento de alternativas por meio de uma lista 
de quesitos por pesos e importância para a organização; 
Opção pela melhor alternativa: após aplicar o critério de seleção da 
melhor alternativa, faz-se a efetiva escolha; 
Consecução dos objetivos organizacionais: ao implementar a alternativa 
escolhida, visa-se a consecução dos objetivos organizacionais no tempo 
previsto. 

Fonte: proposto pela autora a partir de Simon (1970). 

 

Neste modelo de tomada de decisão cria-se uma imagem de que o homem raciocina 

como uma calculadora, mas sabe-se que os seres humanos reais não tomam todas 

as decisões desta forma. Em vez disso, eles tendem a usar o que o autor chama de 

“racionalidade limitada” e regras empíricas chamadas heurísticas, e deixam que as 

tendências influenciem suas decisões (SIMON, 1970). 

 

Por este motivo, os gestores das organizações procuram fazer escolhas que podem 

retratar diferentes forças que podem impulsionar o processo de tomada de decisão. 

Segundo Bazerman (2004) os tomadores de decisão deveriam ser capazes de 

definir com perfeição o problema em situação de escolha, a fim de chegar ao melhor 

resultado possível em um processo decisório.  

 

A tomada de decisão é uma ação humana e comportamental. Ela envolve a seleção, 

consciente ou inconsciente, de determinadas informações e ações entre aquelas 

que são fisicamente possíveis para o decisor e para aquelas pessoas sobre as quais 

ele exerce influência e autoridade. Segundo Stephen e Coulter (1996) os decisores 

deveriam usar um processo racional de tomada de decisão, ou seja, fazer escolhas 

consistentes, maximizando o valor dentro de limitações específicas. 
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O modelo racional baseia-se na teoria microeconômica neoclássica, em que a 

racionalidade é fator fundamental para a tomada de decisão. Trata a informação 

objetivamente e evidencia a lógica no processo decisório, em que o tomador de 

decisão não pode deixar envolver-se por otimismo ou pessimismo (BERNSTEIN, 

1997).  

 

Para Baron (1994 apud DACORSO, 2000), as tomadas de decisão de forma racional 

decorrem da utilização de métodos que levam o administrador à escolha da melhor 

solução para alcançar os objetivos pretendidos, sem que, necessariamente, deva 

existir ausência de erros. Apesar da utilização da racionalidade, o administrador 

poderá fazer suas escolhas baseado em crenças que, anteriormente, foram 

concebidas de modo irracional.  

 

Bandeira (2006) considera que a racionalidade do processo decisório nasce 

conforme a escolha do administrador, a partir de alternativas viáveis. O processo de 

escolha racional, entretanto, demonstra as limitações do ser humano que conduz o 

tomador de decisão a não mais fazer escolhas que o levem à rigorosidade nos 

resultados, mais a resultados aceitáveis, dentro das metas organizacionais. 

 

 

2.3.1.2 Modelo da racionalidade limitada 

 

Em 1978, Simon recebe o prêmio Nobel de economia pela publicação da teoria da 

“racionalidade limitada”, em que  se preocupava em considerar a importância dos 

aspectos cognitivos envolvidos no processo decisório, pois percebeu os limites da 

racionalidade humana (MELO e ITO, 2006). 

 

Os autores explicam que a racionalidade do procedimento não é uma contradição 

em relação à racionalidade limitada e nem é uma alternativa a essa. A diferença é 

que na racionalidade limitada o foco está na limitação do processamento de 

informações relevantes para a tomada de decisão em si, enquanto na racionalidade 

do procedimento  o foco recai sobre os processos cognitivos pelos quais os agentes 

constroem (e descartam) as alternativas possíveis para  tomada de decisões.  
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Vale destacar que a racionalidade limitada trata da incapacidade paramétrica dos 

modelos mentais de considerar toda a complexidade do ambiente, enquanto que a 

racionalidade do procedimento trata da forma como os padrões subjetivos são 

construídos e como influenciam, a cada problema, as decisões dos agentes 

econômicos. A investigação do procedimento de construções de soluções racionais 

juntamente como modelos mentais é importante porque indicam como se formam as 

percepções, a reação aos estímulos, o padrão de construção de soluções e as 

condutas individuais dos agentes econômicos e como aprendem (DISE, MARENGO 

e FAGIOLO, 2003; SERI, 2003).  

 

O modelo da racionalidade limitada, para Aidar (2006), trata da impossibilidade do 

administrador ter acesso a todas as possibilidades de ações de modo a conseguir 

avaliar todas as alternativas. A partir dessa perspectiva a organização é tida como 

uma aliança entre vários interesses que a envolvem e o processo decisório advém 

de acordos entre os decisores, conforme suas preferências.  

 

 

2.3.1.3 Modelo incrementalista 

 

A abordagem incremental questiona os pressupostos da visão racional de decisão. 

Os incrementalistas assumem que valores e políticas são escolhidos 

simultaneamente, em um processo marcado pela interdependência (GONTIJO; 

MAIA, 2004). 

 

O modelo incremental demonstra a incoerência do racionalismo e a necessidade de 

focalização das informações. Esse modelo apresenta uma série de tentativas 

escolhidas por análises e avaliações em que as ações são discutidas de maneira 

flexível até atingir a condição desejada (GIRÃO; VILLAS BOAS FILHO; SILVA 

JUNIOR, 2006). 

 

Para Lindblom (1959) o tomador de decisões concentrará sua atenção em valores 

marginais, os valores relevantes para sua escolha serão os incrementais e não os 

de formulação geral. Já Etizioni (1967) evidencia a dualidade existente entre 

decisões de formulação geral ou fundamentais e processos marginais. 
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Este modelo desenvolvido minimiza a importância das decisões fundamentais e 

supervaloriza as decisões de natureza incremental. Afirma ainda o autor que a 

cadeia de incrementos deve ser entendida como uma sucessão de decisões 

fundamentais e marginais, onde a decisão anterior é base para a posterior e assim 

sucessivamente. Etizioni (1967) afirma que os incrementalistas procuram um método 

capaz de descentralizar e democratizar decisões. Tal enfoque permite a 

concordância e a convivência de diferentes ideologias em um mesmo grupo social, 

mesmo que existam diferenças de orientação e princípios pode ocorrer consenso na 

validade de propostas concretas especificas.  

 

Sendo assim, os incrementalistas assumem que a seleção de valores e a análise 

empírica não se realizam distintamente no tempo e sem influência mútua. Ao 

contrário, valores e políticas são escolhidos simultaneamente e num processo 

marcado pela interdependência (FERREIRA; NEGREIROS, 2008). 

 

Mas para Lindblom (1959), o tomador de decisão, mesmo de posse de um grupo de 

valores e objetivos amplamente aceitos e hierarquicamente bem definidos, 

concentrará sua atenção em valores marginais. Os valores relevantes para sua 

escolha serão os incrementais e não os de formulação geral, visto que se 

constituirão naqueles através dos quais o decisor realizará a diferenciação entre 

duas ou mais alternativas de ação. 

 

A escolha dos objetivos não é independente dos valores e, neste sentido, sua 

implementação estará sujeita a todo tipo de interferência, posto que cada ator 

envolvido terá sua percepção do problema e de sua solução. Desta forma, entendeu 

Lindblom (1959) que, nestas circunstâncias, os decisores, por força de sua baixa 

capacidade cognitiva da situação, optam por reduzir drasticamente suas opções, de 

modo a poder fazer comparações rápidas e fáceis e decidir agilmente. Neste 

sentido, como se observa, a análise incremental se encaixa na abordagem de 

racionalidade limitada. 

 

Em 1979, Lindblom revisitou este seu modelo, nascendo o Incrementalismo. Neste, 

o próprio incrementalismo seria um continuum, onde de um lado teríamos a 
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abordagem racional pura e, do outro, a incremental. Aqui, os administradores 

selecionam cursos de ação de forma incremental, diferentes daqueles já utilizados, e 

vão corrigindo ou evitando erros através de sucessivas mudanças incrementais, que 

podem levar a um curso de ação completamente novo.  

 

No modelo incrementalista os administradores não se limitam a restringir objetivos e 

avaliar as instabilidades para alcançá-los, ao contrário, passam a selecioná-las após 

confrontá-las tendendo obter os resultados aspirados. Dessa forma a decisão 

adequada é determinada a partir de uma consonância visando garantir o consenso 

entre os interessados (RASKIN, 2006). 

 

Entende-se que no processo de tomadas de decisão, as ações diferem das 

anteriormente utilizadas, de forma a corrigir ou evitar erros pelas sucessivas 

mudanças incrementais, levando a organização a um novo curso de ação. Durante o 

processo, o curso de ação e os objetivos organizacionais podem mudar (PRADOO; 

BANDEIRA, 2006). 

 

 

2.3.1.4 Modelo desestruturado 

 

O modelo desestruturado é entendido como dinâmico e com interferências. Nesse 

modelo o administrador tem pouco conhecimento do problema, das alternativas, e 

das possíveis soluções. Mintzberg  (1985) que foi seu propositor, denominou as até 

então conhecidas decisões não programadas de decisões estratégicas 

desestruturadas (CORNÉLIO, 1999). 

 

Esse modelo é mais utilizado em níveis de incerteza alto, pois o processo decisório 

não é linear desenvolvendo-se de forma não previsível, quando as organizações 

encontram dificuldades reavaliam as alternativas e voltam atrás até que seja 

possível tomar a decisão final, fatores esses que o caracterizam como 

desestruturado, devido as constantes mudanças (RASKIN, 2006). 

 

Mintzberg (1995) apresenta três fases que compõe esse processo decisório, sendo 

elas: identificação, realiza-se o reconhecimento e o diagnostico da situação; 
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desenvolvimento, pesquisa-se soluções alternativas e de delineamento ou realiza-se 

o projeto da solução; e, seleção, esta fase pode ser dividida em três etapas, pré-

seleção, avaliação, autorização.  

 

O autor segue discorrendo que após essas três fases da tomada de decisão 

emergem as rotinas que apoiam o processo decisório, sendo elas: controle, que é a 

condutora do processo; comunicação responsável por fornecer informações e 

elaborar relatórios; políticas que deixa livre o decisor para procurar soluções próprias 

em um ambiente propicio a influenciá-lo. 

 

O modelo desestruturado foi proposto por Mintzberg, que denominou as decisões 

não-programadas de decisões estratégicas desestruturadas. Segundo esse modelo, 

no início do processo decisório, o administrador possui pouco conhecimento do 

problema, das alternativas e das possíveis soluções. Nesse modelo, o processo 

decisório é caracterizado como dinâmico e com interferências (CORNÉLIO, 1999).  

 

 

2.3.1.5 Modelo da Lata de Lixo 

 

Nesse modelo o gestor não procura identificar e analisar o problema para escolher 

as alternativas; também é conhecido como modelo de decisão por omissão. O 

modelo trata do processo decisório em ambientes altamente ambíguos. Segundo 

March e Olsen (1976, citado por ZANELA, 1999), a ambigüidade pode aparecer por 

três maneiras: pelas preferências problemáticas, quando os tomadores de decisão 

podem possuir preferências inconsistentes e mal definidas; quando as pessoas 

possuem apenas uma leve compreensão dos fins e dos meios; quando os 

tomadores de decisão vêm e vão através do processo. 

 

Pode ser percebido, segundo os autores, uma fragmentação da visão estratégica da 

empresa numa serie de escolhas parciais, os subsistemas podem obedecer a 

diferentes calendários. Entende-se que nesse modelo a decisão ocorre por 

escolhas, procurando por problemas; problemas, procurando por escolhas; 

soluções, procurando por problemas para responder; e decisores, procurando por 

alguma coisa para decidir. Dessa forma, as soluções são anteriores aos problemas. 
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Neste contexto pode ser percebido que na lata de lixo estão os problemas 

disponíveis, cabendo aos indivíduos ir até ela procurar problemas para serem 

resolvidos. 

 

O modelo da lata de lixo ou decisão por omissão, de Cohen, March e Olsen (1976), 

leva em conta a decisão tomada sem a devida consistência. O gestor não procura 

identificar e analisar o problema para, então, delinear as alternativas possíveis de 

solução (DACORSO, 2000).  

 

Conforme March e Olsen (1976, apud ZANELA, 1999), esse modelo trata do 

processo decisório em ambientes altamente ambíguos, denominados “anarquias  

organizadas". Essa ambigüidade aparece de três maneiras: 

• preferências problemáticas: os tomadores de decisão, às vezes, possuem 

preferências inconsistentes e mal definidas, sendo suscetíveis a descobrir suas 

metas e entender suas prioridades através da ação;  

• as pessoas possuem apenas uma leve compreensão dos fins e dos meios. Os 

participantes da organização ganham conhecimento por tentativa e erro, mas sem 

um claro entendimento de causas subjacentes;  

• anarquias organizadas (as organizações) têm a característica de leve participação. 

Os tomadores de decisão vêm e vão através do processo.  

 

Conforme Prado e Bandeira (2006) entende-se que a decisão ocorre por escolhas, 

procurando por problemas; problemas, procurando por escolhas; soluções, 

procurando por problemas para responder; e decisores, procurando por alguma 

coisa para decidir. 

 

 

2.3.2 As características e informações na tomada de decisão 

 

Quanto ao tomador de decisão, Souza (2002) cita Steiner Neto quanto a realização 

de um estudo sobre suas características no momento do risco, que será 

apresentado no QUADRO 6, abaixo: 
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QUADRO 6 - Características do tomador de decisões perante o risco 

 
Autor Ano Variável Conclusão 

 
Vroom e Pahl 

 
1971 

 
Idade 

Gerentes mais jovens estariam dispostos a correr 
maiores riscos. 

 
Vroom e Pahl 

 
1971 

 
Funções 

Não há diferenças significativas no 
comportamento perante o risco de gerentes de 
diferentes categorias funcionais. 

Hambrick e 
Mason 

 
1984 

 
Idade 

Executivos mais jovens estariam mais propensos 
a estratégias de alto risco. 

Maccrimmon 
e Wehrung 

 
1986 

 
Nível Hierárquico 

Executivos de posições hierárquicas mais 
elevadas seriam mais propensos ao risco. 

Maccrimmon 
e Wehrung 

 
1986 

 
Idade 

Gerentes mais idosos seriam mais aversos ao 
risco, diferentemente dos mais jovens. 

 
Maccrimmon 
e Wehrung 

 
 

1986 

 
 

Educação 

Executivos com pós-graduação estariam mais 
propensos ao risco do que aqueles que possuem 
apenas a graduação ou o secundário completo. 

 
Maccrimmon 
e Wehrung 

 
1986 

 
Experiência 
Profissional 

A experiência, medida em anos de trabalho, não 
permite concluir se há relação com o 
comportamento de aceitação ou aversão ao risco. 

 
Maccrimmon 
e Wehrung 

 
1986 

 
Experiência 
Profissional 

Quanto maior a experiência, medida em 
percentagem do tempo total da carreira gasto 
numa mesma empresa, maior a aversão ao risco. 

 
Irelandetal 

 
1987 

 
Nível Hierárquico 

O processo de decisão e a incerteza perante o 
ambiente varia de acordo com o nível hierárquico 

Fonte: Steiner Neto, 1998. apud Steiner Neto; Predebon; Souza 2002. 

 

Quando se consideram as decisões nas empresas, é necessário verificar alguns 

aspectos que facilitam seu melhor entendimento. “O sucesso de uma decisão pode 

depender de um processo de escolha adequado, inclusive quanto a suas fases 

básicas” (OLIVEIRA, 2005, p. 54). Neste contexto, o processo administrativo 

apresenta a tomada de decisões como elemento básico, para um adequado 

processo decisório, é necessário ter um sistema de informações eficiente. 

 

Nas tomadas de decisão empresariais a informação para negócios é usada para 

redução de incertezas, monitoração da concorrência, identificação de ameaças e 

oportunidades e melhoria da competitividade. Embora essa necessidade sempre se 

fizesse presente, com a globalização econômica sua importância passou a ser ainda 

maior (CENDÓN, 2002). 

 
A informação é um dos principais insumos para a tomada de decisão em 
organizações. O conjunto de informações usadas pelos administradores na 
redução de incertezas tem sido chamado de informação para negócios 
(CENDÓN, 2002 p. 30). 
 

Existe, atualmente, uma enorme variedade de fontes de informação sobre o 

ambiente externo das organizações. Essas fontes abrangem os mais diversos 



 
43 

aspectos do ambiente empresarial e constituem importante recurso de informação 

para os negócios (BARBOSA, 2002). 

 

Os trabalhos de Cendón, (2002) e Barbosa (2002) abordam uma série de estudos 

que desencadeiam na analise de tipos de grupos de informações e suas 

características conforme observado no QUADRO 7, abaixo: 

 
QUADRO 7 - Grupos de informações 

 

Grupos 
Características 
Cendón (2002) 

 

Grupos 
Características 
Sutton (1988) 

 
 
 
 

Informações 
Mercadológicas 

Análises de fatias de 
mercado, padrões de 
consumo e gastos de 
consumidores, estudos de 
seus comportamento e 
estilos de vida, pesquisas de 
opinião, informação sobre 
investimento em propaganda 
por diversos setores e 
medidas de audiência de 
canais de rádio e televisão. 

 
 
 
 
 
Fontes Internas 

Setores de vendas, de 
pesquisa mercadológica, de 
planejamento, de 
engenharia, de compras, 
análise de produtos 
concorrentes, ex-
empregados de 
concorrentes 

 

 
Informações 
Financeiras 

Desempenho financeiro de 
empresas, mercado 
financeiro e outras 
informações para 
investimento, disponibilidade 
de assistência financeira, 
taxas de câmbio, custo de 
crédito. Etc 

 
 

Contatos 
Diretos com o 

Setor de 
Negócios 

Clientes, encontros, 
demonstrações de vendas, 
distribuidores, fornecedores, 
associações comerciais, 
consultores, varejistas, 
empregados dos 
concorrentes; agências de 
publicidade 

 

 

 

 
Informações 
Estatísticas 

 
 
 
 
 
Recenseamentos, índices 
econômicos ou estatísticas 
sobre indústrias. 

 
 
 
 
 

Informações 
Publicadas 

Periódicos do setor, 
material promocional das 
empresas, relatórios anuais, 
relatórios de analistas 
financeiros, periódicos 
financeiros, discursos dos 
gerentes, periódicos de 
negócios, jornais nacionais 
e locais, diretórios, 
publicações 
governamentais;  

Informações 
sobre Empresas e 

Produtos 

Histórico de uma empresa, 
diretórios com perfis de 
empresas e informações 
sobre fusões e aquisições. 

 
 
Outras Fontes 

Analistas financeiros, bases 
de dados eletrônicas, 
bancos de investimento e 
comerciais, anúncios. 

Informações 
Jurídicas 

Leis e regulamentação de 
impostos e taxações 

  

Fonte: Adaptado de Cendón,(2002)  

 

Como pode ser observado no quadro, não existe uma única fonte ou um único 

modelo a ser adotado para a utilização da informação; o mais importante é a busca 
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por variadas fontes de informação para que se encontrem informações adequadas 

para cada decisão a ser tomada. 

 

Para a construção dessa base teórica foram realizadas discussões sobre 

empreendedorismo, plano de negócios, processo de tomada de decisão e seus 

modelos.  

 

Concluindo, os principais conceitos a serem utilizados nessa dissertação são 

apresentados na sequência. Para empreendedorismo será utilizado o conceito de 

Dornelas (2001): a essência do empreendedorismo está na percepção e no 

aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios tradicionais, 

constantemente criando novos produtos, novos métodos de produção e novos 

mercados, sobrepondo aos antigos métodos menos eficientes e mais caros.  

 

Para empreendedor será utilizado o conceito de Degen (2009): os empreendedores 

apresentam elevada necessidade de realização pessoal em relação às pessoas da 

população em geral, estão dispostos a assumir riscos ao início do negócio, 

demonstram motivação e possuem autoconfiança para enfrentar os desafios.  

 

No que concerne à decisão, o conceito selecionado foi o de Simon (1965, p.54): “A 

decisão, de modo genérico, possui dois objetos: a ação do momento e a descrição 

de um futuro”. Na sequência são apresentados os modelos de decisão, e para eles 

foram escolhidos os seguintes conceitos. 

 

Quanto à teoria da racionalidade foi escolhido o modelo de Simon (1970, p.78): 

“ocupa-se da seleção de alternativas de comportamento preferidas de acordo com 

algum sistema de valores que permite avaliar as consequências desse 

comportamento”. Para a racionalidade limitada foi selecionado o conceito de Melo e 

Ito (2006) que consideram a importância dos aspectos cognitivos envolvidos no 

processo decisório, pois perceberam os limites da racionalidade humana. 

 

No modelo Incrementalista, Gontijo e Maia (2004) afirmam que os incrementalistas 

assumem que valores e políticas são escolhidos simultaneamente, em um processo 

marcado pela interdependência. Quanto ao modelo Desestruturado, Cornélio (1999) 
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afirma que o mesmo é entendido como dinâmico e com interferências. Nesse 

modelo o administrador tem pouco conhecimento do problema, das alternativas, e 

das possíveis soluções. Já para o modelo da Lata de Lixo March e Olsen (1976, 

citado por ZANELA, 1999) afirmam que nesse modelo o gestor não procura 

identificar e analisar o problema para escolher as alternativas, também é conhecido 

como modelo de decisão por omissão.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Toda e qualquer tarefa a ser realizada necessita de métodos que conduzem e 

direcionam na busca pelos objetivos determinados. Neste capítulo será abordada a 

metodologia utilizada na pesquisa para a solução da problemática proposta. 

 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 
Com relação ao tipo de pesquisa se caracteriza por pesquisa descritiva, sendo 

realizada com o intuito de obter informações, estudar os fatos, e descrevê-los 

efetivamente como acontecem no momento da tomada de decisão de seleção de 

ideia e viabilidade de implantação das empresas. 

 
A pesquisa descritiva estuda os fatos e fenômenos físicos e humanos sem 
que o pesquisador interfira, utilizando técnica de observação, registro, 
análise e correlação de fatos sem manipulá-los. É uma modalidade utilizada 
principalmente pelas ciências humanas e sociais (DMITRUK, 2004, p. 73). 
 
 

Para Gil (1999, p. 81), “a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre as variáveis. Uma das características mais significativas está na 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados”.  

 

Esse tipo de pesquisa foi escolhido, pois foi realizada uma entrevista com questões 

abertas juntamente a três empreendedores da região oeste do estado de Santa 

Catarina, com o intuito de descrever o processo de tomada de decisão para a 

abertura de um empreendimento. 

 

Com relação a natureza da pesquisa, a mesma pode ser caracterizada como 

qualitativa. 

 [...] a pesquisa qualitativa é apropriada nos casos de avaliação formativa, 
quando se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, ou 
quando é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se trata de 
selecionar as metas de um programa e construir uma intervenção, mas não 
é adequada para avaliar resultados de programas ou planos (ROESCH, 
1999, p. 155).  
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O estudo tem uma abrangência qualitativa. Segundo Minayo (1995, p. 21-2):  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  
 
 

Abordagens qualitativas não se preocupam em estabelecer leis para generalizações. 

Os dados desse tipo de pesquisa objetivam a compreensão profunda de certos 

fenômenos sociais apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto 

subjetivo da ação social:  

 
[...] os métodos qualitativos enfatizam as particularidades de um fenômeno 
em termos de seu significado para o grupo pesquisado. [...]. Os dados 
qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o 
objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos [...] 
obrigando o pesquisador a ter flexibilidade e criatividade no momento de 
coletá-los e analisá-los (GOLDENBERG, 1998, p.49 e 53). 
 

 
Segundo Richardson (1999), a análise qualitativa tem como objetivo situações 

complexas, determinando o problema, analisando a interação de certas variáveis, 

dando possibilidade de compreender e classificar os processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais, a prioridade depende da natureza do fenômeno analisado e do 

material que os métodos permitem coletar. 

 

Com relação ao método foi utilizado o estudo de caso comparativo ou estudo de 

casos múltiplos. Este tipo de estudo permite aumentar as possibilidades da 

realização de generalizações analíticas, pois obriga o pesquisador a buscar saber 

mais sobre as suas descobertas e as possíveis aplicações em outros contextos, 

permitindo que se busquem similaridades e diferenças entre os casos estudados. 

Este tipo de estudo também é sugerido como apropriado para a análise de 

empresas nascentes (YIN, 2001). 
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3.2 Unidades de Observação 

 
Foram utilizadas como unidades de observação 3 (três) empreendedores que 

iniciaram seus negócios, sendo escolhidas  empresas  de diferentes ramos,  

localizadas na região oeste de Santa Catarina. As empresas aqui estão  

denominadas como Empresa A, uma prestadora de serviço e empresa comercial; 

Empresa B, empresa varejista; e, Empresa C,  uma indústria.  

 

A seleção ocorreu por serem empreendedores reconhecidos pela diferenciação de 

suas empresas diante da concorrência. Também influenciou nessa seleção o fato de 

a autora ter facilidade de acesso aos dados junto aos sujeitos, devido a palestras 

ministradas por eles em cursos de Graduação de Instituições de Ensino Superior da 

Região Oeste de Santa Catarina.  

 

 

3.3 Procedimento para coleta de dados 

 

A primeira etapa da pesquisa foi realizada por meio de um questionário fechado, 

(aplicado no mesmo dia da segunda etapa) com a escala de Santos (2008) para 

medir o potencial empreendedor dos entrevistados. O autor buscou, por meio do 

desenvolvimento de uma escala, refletir especificidades locais dos empreendedores. 

Com esse instrumento, chamado de Escala de Potencial Empreendedor, 

desenvolvido com a utilização de técnicas psicométricas. Entende-se que a 

aplicação desse instrumento nas mais variadas situações de identificação de 

potencial empreendedor e também adequada para o propósito desta pesquisa. 

 

O seu uso foi realizado por outros pesquisadores e instituições que atuam no 

fomento ao empreendedorismo, tais como o SEBRAE, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 

incubadoras de empresas e até mesmo empresas que desejem utilizar a informação 

gerada pela escala em processos seletivos que busquem empregados com potencial 

intraempreendedor. 

 

Na segunda etapa da pesquisa foi realizada uma entrevista não estruturada com três 

empreendedores que implementaram seus negócios. Cada entrevista foi realizada 
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dentro das empresas e foram gravadas. As entrevistas foram feitas com um 

empreendedor da cidade de Pinhalzinho, um da cidade Chapecó e um 

empreendedor da cidade de Cordilheira Alta. As datas foram respectivamente em 09 

de julho de 2012, 15 de agosto de 2012 e 26 de novembro de 2012. 

 

 A entrevista não estruturada como técnica de pesquisa qualitativa de acordo com 

RICHARDSON (1999, p.208), é também chamada entrevista em profundidade. Em 

vez de responder a pergunta por meio de diversas alternativas pré-formuladas, visa 

obter do entrevistado o que ele considera serem os aspectos mais relevantes de 

determinado problema: as suas descrições de uma situação em estudo.  

 

 

3.4 Procedimento para a análise dos dados 

 
Os dados quantitativos da primeira etapa da pesquisa foram coletados e tabulados 

via Microsoft Excel 2010.  Os dados qualitativos, após serem gravados, foram 

transcritos e classificados por categoria de análise. Foi realizado por meio de análise 

de conteúdo, por permitir a investigação dos textos escritos e a interação verbal que 

se processa nas organizações, entre as pessoas. A técnica mais utilizada é a 

análise por categoria que se baseia na decodificação de um texto em vários 

elementos, sendo classificados e formando grupamentos analógicos 

(RICHARDSON, 1999). 

 

Segue abaixo o QUADRO 8, que apresenta as categorias de análise da pesquisa,  

correlacionado - as com as perguntas a serem realizadas. 
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QUADRO 8 - Referências e Objetivos 
Objetivo Abordagem Autor Pergunta 

 
 
 
 
Identificar o perfil 
dos 
empreendedores 
quanto à tomada de 
decisão 
 

 
 
 
 
 
 

Empreendedor; 
Modelos de decisão 

(FILION, 1991); 
(TIMMONS, 1994); 
(MINTZBERG, 1995) 
(STEPHEN; COUTER, 
1996); 
(DOLABELA, 1999); 
 (DORNELAS, 2001); 
(BARBOSA, 2002); 
 (HISRICH; PETERS, 
2004); 
 (AIDAR, 2006); 
 (RASKIN, 2006); 
(DORNELAS, 2008); 
 (GERBER, 2011); 

1 - Teve alguma ou 
algumas 
pessoas/empreendedores 
que o inspiraram? 

2 - Alguém da família do 
senhor  era 
empreendedor? 

4 - Que educação formal 
o senhor teve? Foi 
relevante para o negócio? 
 
8 - Que experiência de 
trabalho o senhor teve 
antes de abrir o negócio? 

 
 
 
Identificar os 
motivos para a 
abertura do 
empreendimento 

 
 
 
 
 

Empreendedorismo 
 

(TIMMONS, 1994); 
(LUMPKIN e DESS, 
1996);  
(FILION, 1999); 
(DORNELAS, 2001, 2005 
2008);  
(HISRCH, PETERS,  
2004);  
(FALCONE, 2005); 
(TACHIZAWA, 2007);  
(DEGEN, 2009);  

 
3 - Houve algum evento 
de “disparo” para iniciar o 
negócio? (demissão? 
aposentadoria? outro?...) 
 
5 - Como o senhor 
vislumbrou a 
oportunidade? 

 
 
Identificar como se 
deu a busca de 
informações 

 
 

Informações para a 
tomada de decisão 

nos negócios 

 
 
(CENDÓN, 2002);  
(BARBOSA, 2002) 

7 - O senhor fez algum 
tipo de planejamento? 

12 - Como foram 
analisadas as possíveis 
consequências para cada 
uma das opções para a 
tomada de decisão?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudar quais os 
fatores 
influenciadores para 
a tomada de decisão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo de tomada 
de decisão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SIMON, 1965); 
(KATZ e KAHN, 1970); 
(ETZIONI, 1976); 
(STEPHEN e COULTER, 
1996); 
(FREITAS et al, 1997); 
(PIDD, 1998); 
(THOMAZ, 2000); 
(SHIMIZU, 2001); 
(GOMES; GOMES; 

6 - Como o senhor 
avaliou a oportunidade? 

9 - Tem ou teve Sócios? 
Pergunte sobre os sócios; 
eles complementaram 
suas habilidades para 
tocar o negócio? 
 
10 - Como foi o processo 
de escolha de 
alternativas para delimitar 
o norte para tomada de 
decisão?   
 
11 - Que fatores 
influenciaram na sua 
escolha: econômicos, 
técnicos, políticos 
sociais? De que forma?  
 
14 - No processo 
decisório como ocorreu a 
eliminação de alternativas 
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ALMEIDA, 2002); 
(REZENDE, 2002); 
(ANGELONI, 2003); 
(MELO e ITO, 2006); 
(MORENO, 2006); 
(MAXIMIANO, 2007) 

até a decisão para a 
escolhida?  
 
15 - Quando aconteciam 
dificuldades quanto a 
decisão, como era o 
processo de reanalise 
para a retomada da 
decisão?  
 
17 - Para alguns autores 
a racionalidade é vital ao 
processo decisório. 
Concorda? Comente. 

 
 
 
 
Identificar de que 
forma foi analisada a 
viabilidade do 
negócio 

 
 
 
 

Análise de 
Viabilidade para 
implantação de 

negócios 

 
 
(HISRICH e PETERS, 
2004); 
(HISRICH; PETERS; 
SHEPHERD, 2004); 
(CECCONELLO, 2008); 
(CECCONELLO e 
AJZENTAL, 2008); 
(DORNELAS, 2008); 
(GERBER, 2011) 

13 - Como foram 
avaliados as possíveis 
alternativas do 
empreendimento?  
 
16 - Como foram 
acompanhados os erros 
cometidos, eles eram 
previamente pensados ou 
deixava acontecer para 
ver o resultado?   

Fonte: Construído pela autora 

 

Delineados os procedimentos metodológicos da pesquisa, na próxima seção os 

resultados serão apresentados. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Empreendedores A, B e C 

 

 

Empreendedor A 

 

O empreendedor “A” iniciou suas atividades trabalhando como funcionário em um 

Colégio de Ensino Fundamental. Com o passar dos anos e a separação de seus 

pais, permaneceu com sua mãe para poder auxiliá-la em suas atividades. Com o 

passar do tempo ficou sabendo da venda de uma papelaria, e como sua mãe queria 

investir parte do capital da divisão dos seus bens, ele a conselhou a comprar essa 

papelaria. Segundo o empreendedor, ele já havia realizado um plano de negócios há 

tempos para entrar nessa atividade. Mas existiam várias empresas nesse setor,  o 

que fez com que ele adiasse o sonho. 

 

Com a possiblidade de compra, não teve dúvidas e pediu para que sua mãe 

adquirisse a empresa. Com a compra ele assumiu a direção da empresa e passou a 

dispensar seu tempo no sentido de realizar visitas na busca de clientes. Nesse 

mesmo período existiam no município mais 4 empresas atuando nesse setor, e 

todas possuíam um faturamento superior ao da sua empresa. Ao finalizar dois anos 

à frente da empresa, a mesma faturava mais que seus concorrentes devido a várias 

parcerias realizadas, principalmente com os colégios do município, e de outros 

vizinhos, o que lhe assegurava um bom faturamento mensal. 

 

O empreendedor ficou conhecido no município por ser inovador em seu setor e pela 

sua facilidade em buscar parceiros para seu empreendimento. No final da 2002, 

começa a perceber que os ramos de papelaria e informática estavam se unindo em 

muitos municípios, e até mesmo onde ele atuava. Nesse momento passou a ouvir 

seus clientes e percebeu que eles não estavam muito satisfeitos com os serviços 

prestados nesse setor. A partir desse momento, centrou seus conhecimentos em 

buscar informações para este setor, chegando a encomendar uma pesquisa de 
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mercado para saber quais as carências do setor e os pontos fortes e fracos das 

empresas que nele já atuavam.  

 

O empreendedor “A”, após estudo do mercado, funda a segunda empresa em 

meados de 2004 na cidade de Pinhalzinho-SC. Esta foi empreendida no sentido de 

aproveitar uma oportunidade latente, que era a necessidade de informatização das 

empresas; a região oferecia software, mas poucas empresas estavam aptas a 

planejar os ambientes em pequenas empresas. Outro fator foi a baixa qualificação 

para realização de trabalhos como manutenção e recargas de cartuchos e toner’s.  

 

A empresa iniciou focada nesse mercado e na venda para consumidores finais, que 

não tinham condições de realizar a compra de equipamentos com pagamento a vista 

ou em poucas parcelas. A empresa focou ainda nessa época na venda de 

notebooks e projetores multimídia de slides para professores, uma diversificação de 

mercados.  

 

 

Empreendedor B 

 

O empreendedor “B” antes de montar sua empresa trabalhava em uma Rádio FM do 

município de Chapecó. Em paralelo, mantinha um serviço de anúncios na rodoviária 

do mesmo município, onde ele e um sócio organizavam os anúncios e os realizavam 

durante todo o dia.  

 

Essa segunda atividade não rendia muito a eles, mas como era complementar eles 

não se importavam muito com isso. Em um determinado momento ele foi demitido 

de onde trabalhava e seu sócio acaba mudando-se e não poderia mais dar 

sequencia no negócio que tocavam em conjunto. O empreendedor, vendo uma sala 

vaga na rodoviária, pergunta ao gestor se pode ocupá-la, no que é atendido 

prontamente. 

 

O seu problema estava em não saber o que montar e nem ter capital para isso, mas 

mesmo assim seguiu. Pensou muito durante uma noite e resolveu montar um venda 

de LPs e Fitas cassete inicialmente vendeu a sua coleção, pois o capital não 
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permitia que ele comprasse o estoque. Por um tempo foi sobrevivendo comprando e 

vendendo fitas usadas. Afirma que sua preocupação era em pagar as contas todos 

os meses. No final do quarto mês e um pouco mais capitalizado, pega uma folha de 

cheque emprestada com sua sogra e realiza visitas em gravadoras e compra 

diversas Fitas, Cds e LPs.  

 

Com isso faz um belo incremento de produto em sua empresa. Entretanto, teria que 

pagar todo o investimento em 30 dias, o que faz com ele não fique só em sua loja, e 

saia vendendo de porta em porta. No final do período paga seu investimento e 

realiza um novo, dessa vez com pagamento à vista, o que lhe permitiu ampliar sua 

margem de lucro.  

 

Com o passar do tempo, percebe que começa a ser comercializado por camelos 

produtos piratas e percebe suas vendas sendo reduzidas. Nesse momento resolve 

colocar outros produtos, e inicia com brinquedos. Com o tempo vai colocando outras 

linhas de produtos, até possuir um excelente mix de produtos, que vai desde uma 

caixa de fósforo a Câmeras fotográficas.  

 

 

Empreendedor C 

 

O empreendedor “C” estava se formando em Administração quando resolveu fazer 

um estudo para identificar uma forma de geração de renda para os produtores 

rurais, fazendo com que esses não saíssem do campo. Diante de uma gama de 

proposta ele identifica como sendo a mais viável a produção do leite. 

 

Após o término dos seus estudos, ele inicia uma busca por informações mais 

precisas sobre a atividade, e identifica uma produção relevante nesse setor, o que o 

faz vislumbrar a possibilidade de implantar um laticínio. Após realizar o plano de 

negócios e identificar sua viabilidade, inicia um processo por captação de recursos. 

A primeira parte do Capital foi formado pela venda de seu carro e de seu 

apartamento, frutos do trabalho na empresa do pai, um dos maiores atacados de 

armarinhos de Santa Catarina.  
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Deixa a empresa do pai e com seu capital e mais uma parcela conseguida junto a 

um tio, inicia seu trabalho com o ramo de laticínios. Hoje sua empresa é reconhecida 

como uma das principais empresas da região nesse segmento, e inicia-se a 

captação de recursos para manter o crescimento de sua empresa.    

 

 

4.2 Apresentação das Entrevistas 

 

 

4.2.1 Perfil Empreendedor  

 

Durante a entrevista, ao serem questionados quanto às pessoas que os inspiraram e 

se foi por alguém da família, as interpretações seguiram da seguinte forma. 

 

Por meio das entrevistas observa-se que os três empreendedores (QUADRO 9) 

tiveram uma referência empreendedora, que foi desde a família, professores até 

pessoas por eles admiradas que serviram como inspiração e de certa forma 

participaram em algum momento de suas vidas. Segundo Gerber (2011) a 

personalidade empreendedora transforma a condição mais trivial em oportunidade 

excepcional. O empreendedor é o visionário que existe em nós. O nosso lado 

sonhador, a energia por trás da atividade humana, a imaginação que acende para o 

futuro. O empreendedor é o nosso lado criativo – sempre satisfeito em lidar com o 

desconhecido, de olho no futuro, transformando possibilidades em probabilidades, e 

visualizando sempre a oportunidade. 

 

A essência do empreendedor de sucesso pode ser definida como sendo a busca de 

novos negócios e oportunidades, e a preocupação sempre presente com a melhoria 

do produto. Nesse sentido, Dolabela (1999) ensina que para empreender é  

necessário um comportamento proativo do indivíduo, o qual deve desejar “aprender 

a pensar e agir por conta própria, com criatividade, liderança e visão de futuro, para 

inovar e ocupar o seu espaço no mercado, transformando esse ato também em 

prazer e emoção”. 
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QUADRO 9: Inspiradores  

Empreendedor Resposta 

 
 

A 
 

Prestador de 
Serviço 

“Eu sempre estudei muito sobre empreendedorismo e sempre li várias 
reportagens tanto de empreendedores que conseguiram acertar o mercado 
alvo, quanto de outros que cometeram algumas falhas e acabaram por 
fracassar. Mas o que me levou a acreditar mais na possibilidade de 
implantação da minha empresa foi o Sr. Aldo Teixeira de Maringá, que em 30 
anos da empresa Aldo Componentes, demonstrou uma capacidade de se 
adaptar ao mercado muito grande“. “Tenho tanto o meu pai, que tem uma 
história muito interessante quanto à adaptação no mercado, claro dentro de 
suas limitações de conhecimento, quanto a de um tio que se tornou referência 
no Estado de Rondônia no ramo de Bebidas.”  

 
 
 

B 
 

Varejista  

“Eu acho que o meu pai, talvez alguns amigos vamos imaginar assim os pais 
de amigos, imagina na época que eu estudava, estudava comigo o filho do 
farmacêutico filho do da loja de confecções o filho do dono da oficina mecânica 
e não me via, eu me via mais assim tendo o próprio negocio do que tendo que 
trabalhar como subordinado, nunca me imaginei.” 
“Sim, meu pai, meus tios acho que basicamente, eu olhando os familiares  eu 
não via praticamente ninguém trabalhando como funcionário, a não ser primos 
em alguns cargos públicos gente concursada assim ou então era 
empreendedor. Tinha o agricultor que tinha a terra dele, tinha o comerciante 
então dentro da própria família já tinha uma inspiração.” 

C 
Industrial 

“Sim, meu avó Antônio é um exemplo disso, o meu próprio pai, professores de 
faculdade, muitos professores, e acredito que ficou nisso faculdade e família.” 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quanto ao evento de disparo para o início do negócio (QUADRO 10), o 

empreendedor “A” demonstrou-se enquadrar nos ensinamentos de Chiavenatto 

(2008), que destaca que para o empreendedor ser bem sucedido ele precisa 

planejar bem o seu negócio e nunca improvisar, visando proporcionar condições 

racionais para que a empresa seja organizada e dirigida com base em hipóteses 

atuais e futuras.  

 

Já o empreendedor “B“ sentiu a necessidade de empreender, e desta necessidade 

ele visualizou a oportunidade, definição esta passada por Drucker (1987), quando 

afirma que o empreendedor sabe aproveitar as oportunidades que não são 

necessariamente vistas pelas outras pessoas.  

 

O empreendedor “C” é um visionário. A ideia surgiu a partir de uma preocupação 

social de realizar algo novo. Trabalhou em empresas de sua família, foi vivenciando 

experiências fundamentais para a criação de seu negócio, sempre buscando o 

aprendizado, conhecer, estudar para atingir seus objetivos.  Este perfil é descrito por 

Dornelas (2005) quando ensina que existe a concepção do empreendedor nato, ou 

seja, aquele que já nasce com as características para ser um empreendedor de 
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sucesso. Nesse sentido, explica que o empreendedor é aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos 

calculados.  

 

Dornelas (2005) cita que alguns aspectos referentes ao empreendedor são: alguém 

com iniciativa para criar um novo negócio, utilizar os recursos disponíveis 

transformando o ambiente em que vive, e aceita assumir riscos calculados e 

possibilidades de fracassar. Timmons (1989) defende que o empreendedor tem 

como característica básica o espírito criativo e pesquisador, através do qual mantém 

constante busca por novos caminhos e novas soluções. Isto também é identificado 

no empreendedor “C” que aceitou investir e criar um negócio, utilizando todo o know 

how adquirido. 

 
QUADRO 10: Evento de disparo 

Empreendedor Resposta 

 
 

A 
 

Prestador de 
Serviço 

“Como eu já trabalhava com o ramo de papelaria e esta se limitando mais a 
venda de materiais escolares, do que para escritório, que em certos momentos 
foi o carro chefe nos meses como março, abril, maio, junho, agosto, setembro, 
outubro e novembro, pois nos outros sempre ocorre a compra total ou parcial 
de matérias escolares. Esse nicho foi sendo reduzido. Outro fator que justifica 
também a ideia foi a carência percebida no setor na minha região de atuação, 
e a oportunidade de vendas por compras públicas, esses fatores foram 
essenciais para a escolho do ramo de vendas e assistência em computadores 
e recargas de toner e cartuchos. Dessa forma eu consegui agregar assistência 
técnica e vendas especializadas a uma outra oportunidade de mercado.” 

B 
 

Varejista  

“Com certeza eu diria o fato de eu estar desempregado, eu precisava fazer 
alguma coisa eu precisava me mexer, então foi mais ou menos esse o disparo, 
que eu tive que procurar esse caminho.” 

 
 
 
 
 
 
 

C 
Industrial 

“Ocorreu foi que quando eu estava concluído meu curso de faculdade, pela 
terceira vez, porque eu tinha feito já dois estágios anteriormente dentro das 
empresas da família e esses estágios acabaram dando certo para minha 
empresa eu acabei colocando em pratica e acabou funcionando, foi voltado a 
centros de distribuição e o outro voltado a fluxo de caixa, porque eu fiz dois 
estágios anteriores, porque devido ao meu trabalho, quando eu estava para me 
formar, me transferi de novo dentro das empresas da família. Daí nesse ultimo, 
quando fui fazer o terceiro estagio eu queria fazer algo fora da empresa, 
voltado ao social, e fui trabalhando nisso e então surgiu a oportunidade na 
UNOESC de Xanxerê de pela primeira vez realizar um plano de negócios, e eu 
preocupado com o êxodo rural eu fui fazer uma pesquisa junto aos produtores  
rurais e descobri o leite dentro de um projeto cientifico, até então eu não 
imaginava que o leite pudesse ter esse potencial, essa pesquisa foi a 
aproximadamente  12 anos, e hoje se comprova   que a região oeste de Santa 
Catarina é uma das maiores bacias leiteiras do Brasil e tem um crescimento 
fantástico ai perante a outros segmentos, e descobri isso em pesquisa cientifica 
ai me despertou o interesse em continuar estudando o leite e desenvolver o 
projeto do laticínio.” 

Fonte: dados da pesquisa 
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Para poder observar o potencial empreendedor de cada um dos entrevistados 

utilizou-se o estudo de Santos (2008) - anexo A - que aborda a escala para 

identificar o potencial empreendedor. Foram aplicados os questionarios do estudo 

com os três empreendedores entrevistados (FIG. 3, 4 e 5). O objetivo foi verificar de 

fato qual o potencial empreendedor dos mesmos.  

 

Pela escala aplicada observa-se que todos os empreendedores entrevistados 

obtiveram uma pontuação elevada tal pontuação pode ser comparada com a análise 

do estudo  realizado por  Santos (2008) conforme- anexo A - onde foram avaliadas 

algumas caracteristicas empreendedoras. Para um melhor entendimento dos 

resultados foram traçados dez itens de análise, sendo que para o primeiro, referente  

à intenção de empreender que determinou a intenção de possuir, adquirir algo ou 

criar um novo negócio os três entrevistados obtiveram uma pontuação superior a 90 

pontos percentuais. 

 

Com relação ao item de análise oportunidade, quando demonstrou a  pré disposição 

ao senso de oportunidade, ou seja  como ele visualiza e identifica a necessidade das 

pessoas e do mercado e como ele é capaz de aproveitar tais oportunidades, neste 

indicador os empreendedores também desempenharam pontuação acima da média 

do estudo. Com relação à persistência  que demonstram e a capacidade no alcance 

dos objetivos, na busca do sucesso superando os obstáculos do caminho, os 

empreendedores demonstraram também  possuir essa caracteristica. 

 

A análise em relação a eficiencia que mostra a capacidade de fazer as coisas de 

forma correta, e de modificar-se para se adaptar as alterações ocorridas no 

ambiente, tendo pontualidade e sendo capaz de ser proativo. 

 

A busca de Informações caracterizada pela busca de conhecimento, interesse em 

estar informado em sua área de atuação e até mesmo fora dela. Estar atento aos 

ambientes externo e interno. O planejamento tendo disponibilidade e capacidade de 

planejar sua ações traçando sempre objetivos de forma clara identificando onde 

pretende chegar, nestes quisitos os empreendedores pesquisados obtiveram 

pontuação superior a 90%. 
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Com relação a metas, que é a capacidade de definir rumos e objetivos mensuraveis,  

sendo determinado ao controle, que é demonstrar capacidade de acompanhar a 

execução dos planos elaborados, manter registros e utilizá-los para o processo 

decisorio, a persuasão que é a habilidade de influenciar as pessoas quanto a 

execução de tarefas ou ações que viabilizem o alcance de seu objetivo. E a rede de 

relações que trata da habilidade de influenciar as pessoas quanto a execução de 

tarefas ou ações que viabilizem o alcance de seu objetivo, a capacidade de 

convencer e motivar pessoas, liderar equipes e saber motiva-lá em todos os 

quesitos os empreendedores pesquisados obtiveram pontuação superior à média do 

estudo, o que indica ser forte o seu potencial empreendedor, o sucesso nos 

empreendimentos pode ter vindo pelos empreendedores possuirem todas essas 

caracteristicas de forma acentuada. 

 
FIGURA 3: Empreendedor A                               FIGURA 4: Empreendedor B 

  
Fonte: dados da pesquisa                                      Fonte: dados da pesquisa 

FIGURA 5: Empreendedor C 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os três perfis analisados demonstraram ter um alto potencial empreendedor. Mesmo  

no caso do empreendedor B, que afirmou ter empreendido por necessidade, tendo 
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pouco ou nenhum tempo para planejar sua empresa, essa tende a ter dado certo 

pelo mesmo possuir um grande potencial empreendedor.  

 

 

4.2.2 Processo de Tomada de Decisão 

 

A segunda etapa dessa pesquisa focou no processo de tomada de decisão a partir 

dos modelos como racional, racionalidade limitada, incremental, desestruturado e 

modelo da lata de lixo. Os resultados são apresentados a seguir. 

 

Na entrevista foi evidenciada a questão da educação formal e se esta teve  

relevância para a implantação do negócio (QUADRO 11). (Podendo ser observado  

que teve para todos os empreendedores.) A formação em administração justifica o 

pensamento voltado para a criação de novos negócios. Dolabela (1999) afirma que o 

empreendedor é um fenômeno regional, ou seja, existem cidades, regiões, países, 

alguns mais – ou menos – empreendedores do que outros. 

 

(Sendo cada vez mais evidente a diversidade de negócios e os tipos de 

empreendedores.) De acordo com Dornellas (2005) novas pesquisas sobre o perfil 

empreendedor são constantemente propostas, visto que eles diferem em suas 

habilidades, busca de oportunidades, motivação, educação, envolvimento social, 

competências sociais e orientação de tempo e risco. São várias as características 

que fazem parte do perfil de um empreendedor: criatividade, inovação, 

comprometimento, dinamismo, determinação, entre outras. 

 
QUADRO 11: Formação 

Empreendedor Resposta 

A 
Prestador de 

Serviço 

“Sou formado em Administração, que meu deu toda a base de análise de 

mercado e a realização do planejamento necessário para a implantação de um 
novo negócio.” 

B 
Varejista  

“Sou formado em Administração. Eu acho que com certeza, digamos que a 

formação me deu uma boa base para tomar iniciativa de um novo negocio.” 
C 

Industrial 
“Sim, sou formado em Administração, pós graduado em marketing.” 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Na sequência os empreendedores foram questionados como vislumbraram a ideia 

do negócio e como foi feita a avaliação de tal oportunidade (QUADRO 12, QUADRO 
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13). Para o empreendedor “A” a oportunidade veio por meio da observação de 

mercado, concordando com o que Dornelas (2001) afirma, que a essência do 

empreendedor está na percepção e no aproveitamento de novas oportunidades no 

âmbito dos negócios tradicionais, constantemente criando novos produtos, novos 

métodos de produção e novos mercados, sobrepondo aos antigos métodos menos 

eficientes e mais caros. 

 
Para o empreendedor “B” a oportunidade surgiu a partir da necessidade (estava 

desempregado), ou seja, no momento de um evento de disparo. Para Tachizawa 

(2007), os motivos que levam uma pessoa a abrir um negócio podem ser desde a 

identificação de uma oportunidade, ter experiência anterior, estar desempregado, 

dispor de capital, estar insatisfeito com o emprego, ter sido demitido, ou outras 

razões. O que cabe ressaltar é que o autor ainda afirma que tanto empresários 

atuantes como não atuantes apontam como a identificação de uma oportunidade de 

negócio o motivo crucial para a abertura ou entrada em um novo empreendimento. 

 
Para o empreendedor “C” o plano de negócios foi à ferramenta que despertou nele a 

observação para a oportunidade. Segundo Hisrich; Peters (2004) o plano de 

negócios deverá ser preparado pelo empreendedor após consultar várias fontes, tais 

como advogados, contadores, consultores de marketing e engenheiros. Todos os 

dados deverão ser compilados em um documento único para serem apresentados a 

todos os interessados no negócio, desde funcionários até clientes e, principalmente, 

futuros investidores.   

QUADRO 12: Vislumbrar Ideias 

Empreendedor Resposta 

A 
 

Prestador de 
Serviço 

“Ela veio pela observação de mercado, por saber que grande parte das 
residências ainda não possuíam computadores e por uma pesquisa que 
encomendei para saber da satisfação das pessoas quanto aos serviços de 
assistência prestados pelas empresas do município, bem como a confiabilidade 
neles depositadas, e ainda quais os critérios eles julgavam importantes em 
uma empresa desse setor.” 

 
B 
 

Varejista  

“Primeiro que surgiu exatamente no momento em que eu estava precisando 
fazer alguma coisa. Tipo assim não podia ficar para depois tinha que ser no 
momento e ai entra a historia de uma sala comercial que vagou e estava a 
disposição e eu cheguei até o administrador do local e perguntei se eu poderia 
estar abrindo alguma coisa ai, e obtendo o sinal verde foi que eu acabei me 
jogando mesmo no negocio.” 

 
C 
 

Industrial 

“Então, a partir do plano de negócios eu descobri o leite como uma alternativa. 
O plano de negócios inicialmente era para encontrar um negocio que pudesse 
motivar o produtor rural a aumentar o seu rendimento, enfim combater o êxodo 
rural , e eu descobri o leite como sendo uma alternativa para combater isso. E 
continuei estudando o leite depois da faculdade para montar o negócio.” 

Fonte: dados da pesquisa 
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QUADRO 13: Avaliação de oportunidade 

Empreendedor Resposta 

A 
 

Prestador de 
Serviço 

“Primeiro como uma análise na pesquisa que recebi, após fui estudar de forma 
mais aprofundada o setor de atuação, busquei informações sobre o mercado 
de fornecedores, para avaliar as dificuldades na compra de produtos. 
Informações a melhor forma de implementação da empresa, e realizei muitas 
visitas a empresas de pessoas conhecidas para analisar a aceitação da 
empresa e a satisfação com as que já existiam no mercado.” 

 
B 
 

Varejista  

“Hoje depois de tanto tempo eu avalio que foi uma ótima oportunidade, de 
repente eu bati o olho no momento certo no local certo. Na época como que eu 
posso te explicar foi um pouco complicado porque eu tinha algo na minha 
cabeça assim mas era tudo muito ingênuo muito superficial, não dá para, tipo 
eu não fiz nenhum estudo nenhuma avaliação mais aprofundada da coisa, eu 
tinha vontade e estava ai e de repente pensei, vou encarrar mas sinceramente 
acho que nunca levei muita fé que iria dar certo foi na teimosia mesmo na 
insistência em querer fazer dar certo.” 

 
C 
 

Industrial 

“Na época um grande desafio, primeiro porque eu venho de uma empresa 
familiar de uma estabilidade de uma segurança, você veja que  na época 
quando eu fiz este trabalho eu estava gerenciando a área financeira de todo o 
grupo TOZZO, que já era grande na época eu tinha um emprego confortável,  
eu sou a terceira geração, sou neto mais velho e tinha a grande possibilidade 
de assumir cargos de diretoria ou até presidência da empresa  com um 
caminho muito certo, com uma remuneração muito boa, no momento eu tinha 
meu apartamento pago eu tinha meu carro importado pago, enfim, eu tinha um 
conforto e foi desafiador me desfazer de  tudo isso, largar meu emprego, deixar 
de esperar uma herança, ou uma sucessão dentro da empresa familiar para 
começar do zero, enfim  de tudo que eu tinha pago eu comecei a ter dividas, e 
em cima dessas dividas eu construí um empreendimento que pudesse alcançar 
objetivos, enfim honrar os compromissos , e seguir  crescendo, e hoje estou 
muito satisfeito com essa oportunidade. Foi muita coragem e em cima de muito 
conhecimento, eu estudei muito esse negocio antes de entrar nele“ 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Um dos questionamentos foi relacionado ao tipo de planejamento (QUADRO 14) por 

eles realizado para a implantação do negócio. As entrevistas apontaram que  os 

empreendedores realizaram um planejamento prévio diante a abertura do negócio 

sendo que o que se observa é que o cenário em que as organizações estão 

inseridas se modifica constantemente, exercendo nelas toda a sua influência. Diante 

disto, faz-se necessário permanente alerta por parte dos empreendedores. O 

planejamento é peça primordial para uma melhor percepção quanto ao ambiente 

interno  e externo da empresa. 

 

Drucker (2001) defende a necessidade da atenção por parte do gestor em relação a 

sua percepção do que ocorre no mundo. Segundo o autor, este procedimento 

influenciará a forma como a organização poderá ser vista e será determinante para a 

tomada de decisão.  
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QUADRO 14: Tipo de Planejamento 

Empreendedor Resposta 

A 
 

Prestador de 
Serviço 

“Sim, eu fiz um plano de negócios e com ele avaliei muito bem o tempo para 
implantação total da minha empresa, pois estou localizado em um município 
pequeno e tenho que atender outros da região para poder viabilizar minha 
empresa, isso implica em alguns custos extras, e com ele percebi também a 
influencia de produtos vindos do Paraguai, e consegui perceber uma excelente 
forma de diferenciar meus produtos.” 
Como assim diferenciar seus produtos? 
“As pessoas querem comprar mais barato, mas querem garantia do produto, e 
consegui posicionar minha empresa como a que só vende produtos nacionais.”  

 
 

B 
 

Varejista  

“Sim, eu faço vamos imaginar assim, eu não costumo vislumbrar muito lá na 
frente porque a vida com trinta e oito anos de idade a vida já várias vezes me 
deu reveses que vamos imaginar situações que não adiantam eu pelo menos 
eu comigo não faço mais planos para daqui cinco ou daqui a dez ou daqui a 
quinze anos, porque talvez daqui a pouco eu tomo um outro caminho um outro 
rumo diferente, apesar de estar no mesmo ramo a um bom tempo já, em outras 
situações a vida me mostrou que as vezes não dá para planejar muito lá na 
frente, ao menos eu ainda não consegui talvez pelo poderio, não consigo me 
imaginar daqui a quinze ou vinte anos porque a vida pode tomar rumos 
diferentes.” 

C 
 

Industrial 

“Meu planejamento foi realizado junto com meu trabalho de conclusão de 
curso, pois estudei qual a atividade seria viável para a região, e a partir dela 
montei minha empresa, com um plano de negócio bem estruturado.”  

Fonte: dados da pesquisa 
 

Foi questionado se existiu por parte dos empreendedores experiências de trabalhos 

anteriores (QUADRO 15), para identificar se estas experiências influenciaram ou 

foram utilizadas como fonte de conhecimentos para a tomada das decisões. Todos 

tiveram pouca experiência de trabalho antes de empreenderem seus próprios 

negócios. O que pode se observar é que nenhum deles tinha algum conhecimento 

específico no ramo em que empreendeu, apenas experiência em outros tipos de 

empresa, como o empreendedor “B” relata foi importante quanto ao convívio social, 

a oportunidade de estar se relacionando mais diretamente com pessoas. 

 
QUADRO 15: Experiências anteriores  

Empreendedor Resposta 

A 
Prestador de 

Serviço 

“Como te disse antes eu trabalhava somente com papelaria e nela já vinha 
colocando produtos de informática. Estou nesse ramo há 10 anos.” 

 
 

B 
 

Varejista  

“Como que eu posso te dizer, eu não tive muita experiência de trabalho, porque 
dá para se dizer assim que a única coisa de proveitosa que eu levei na época 
de funcionário de algumas empresas assim foi o fato de você de repente ter um 
pouquinho mais de convivência social de você estar no meio de outras pessoas 
sabendo que você tem que respeita-las sabendo que você tem que aprender a 
conviver daquela forma e isso ai vamos imaginar assim que eu sei o que é 
conviver com o publico que tenho que passar isso para o publico então no 
negocio quando eu fui abrir foi isso que seguramente foi o que mais aproveitei, 
foi o fato de já ter alguma cancha no sentido de se relacionar com as pessoas, 
mais ou menos isso conversar com as pessoas, foi apenas isso.” 

C 
Industrial 

“Eu trabalhava anteriormente na empresa do meu pai que é um grande 
atacado aqui da região, passei por vários setores.” 

Fonte: dados da pesquisa 
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Outro fator de análise está relacionada ao possuir sócios no negócio (QUADRO 16). 

Este questionamento surgiu para identificar se esses sócios tiveram participação na 

tomada de decisão do empreendimento. O que pode ser identificado é que os 

empreendedores pesquisados tem ou tiveram em algum momento sócios que foram 

importantes para a abertura do negócio, estes tanto serviram como apoio financeiro 

como também no desenvolvimento de atividades relacionadas ao negócio. 

 

Para Dolabela (1999) o empreendedor além de desenvolver uma visão, deve 

convencer as pessoas ao seu redor (sócios, colaboradores e investidores) de que 

sua visão poderá levar a todos para uma situação melhor no futuro; deve ter energia, 

perseverança e paixão para desenvolver algo a partir do nada e continuar em frente, 

ultrapassando as dificuldades e as armadilhas existentes.  

 
QUADRO 16: Sócios 

Empreendedor Resposta 

 
A 
 

Prestador de 
Serviço 

“Para a informática sim, pois eu não tenho conhecimento sobre a parte de 
manutenção, conheço muito bem a parte de gestão, mas arrumar eu não sei. E 
como nesse setor os funcionários que você forma são absorvidos rapidamente 
pelo mercado, eu busquei um sócio com o conhecimento eu não tinha, e assim 
consegui assegurar a permanência no mercado, com um serviço prestado com 
boa aceitação dos clientes, devido a uniformidade dos trabalhos.” 

B 
Varejista  

“Sim, sim, tive vários dois três talvez quatro oportunidades eu acho. Mas no 
momento não tenho mais nenhum sócio.“ 

 
 

C 
 

Industrial 

“Sim, no primeiro momento eu tive um sócio um tio, que acabou sendo sócio 
mas nunca exerceu a atividade , depois o negócio foi crescendo eu acabei não 
tendo mais esse tio de sócio, meu pai passa a ter um pequeno percentual, eu 
tenho outros sócios hoje que não são da família tenho uns 5 sócios que não 
são da família e participam deste empreendimento e de outros 
empreendimentos também. Sócios investidores, a partir desse ano de 2013 eu 
começo a ter sócios atuantes também, porque o negocio ficou muito grande, a 
gente vai atingir ai as perspectivas de 2013 é atingir 300 milhões anual de 
faturamento, ai os sócios começam a ser mais atuantes  também.” 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Foram traçados quais foram os fatores influenciadores na escolha do 

empreendimento (QUADRO 17), se estes fatores foram econômicos, sociais, 

políticos, etc., e como eles influenciaram de fato a decisão. Pode se observar que 

cada entrevistado teve um fator de escolha diferenciado: o empreendedor “A” 

utilizou-se principalmente de fatores econômicos e da análise de mercado, para o 

“B” foi movido pela necessidade, e o “C” foram pelos fatores social e econômico. De 

acordo com Simon (1978) para a tomada de decisão é necessário que o decisor 



 
65 

dedique um tempo significativo estudando os ambientes econômicos, técnico, 

político e social, buscando novas oportunidades, criando, desenhando e 

desenvolvendo possíveis nortes de ação para situações de tomada de decisão, 

dedicando uma pequena parcela de seu tempo para escolher alternativas.  

 

Conforme Cendón (2002), nas tomadas de decisão empresariais a informação e o 

planejamento para os negócios é usada para redução de incertezas, monitoração da 

concorrência, identificação de ameaças e oportunidades e melhoria da 

competitividade.  

 
QUADRO 17: Fatores influenciadores  

Empreendedor Resposta 

 
 
 

A 
 

Prestador de 
Serviço 

“Econômicos principalmente, a análise do mercado e a necessidade de capital 
teve que ser bem planejada, foram realizados algumas parcerias para poder 
viabilizar o empreendimento.” 
Quais parcerias? 
“Realizamos parcerias como instituições financeiras como Sicoob, Sicredi, 
Bradesco, Branco do Brasil e Caixa. Eles financiavam os computadores para 
meus clientes, e pelo Banco do Brasil e pela Caixa, eu organizava projetos 
para financiamentos tanto empresarias como para professores, esses dois 
caminhos eram pouco explorados, e são aplicadas taxas baixas de juro, por 
meio deles consegui capitalizar minha empresa, pois aproveitei ainda para 
atender uma demanda específica do mercado que eram os notebooks, naquela 
época equipamento de desejo de muitas pessoas, especialmente de 
professores, cheguei a ser revenda destaque pelo volume de vendas.” 

B 
Varejista  

“No meu caso foi a necessidade mesmo”. 

C 
Industrial 

“O fator que me influenciou foi o social e econômico, primeiro por que eu queria 
fazer algo pela minha região, e depois por avaliar a viabilidade da empresa.” 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Com relação aos influenciadores da tomada de decisão e como se deu a escolha 

das alternativas do empreendimento (QUADRO 18). Para o empreendedor “A” foi 

devido à procura por novos clientes e novos mercados; já para o empreendedor “B” 

foi a vontade de empreender mesmo e, para o empreendedor “C”, foi a questão 

social, segundo ele queria fazer algo que ficasse marcado.  

 

A tomada de decisão, segundo Oliveira (2004), é a conversão das informações 

analisadas em ação. Os desafios impostos levam os empreendedores a buscar 

informações que espelhem fielmente a real situação das organizações, para que o 

processo decisório seja efetuado de forma eficaz, para alcançar os resultados 

pretendidos. Neste sentido, entende-se que as decisões precisam ser tomadas de 
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forma ágil e correta, pois o desempenho das organizações depende da qualidade de 

seu gerenciamento.  

 
QUADRO 18: Processo de escolha de alternativas e influenciadores 

Empreendedor Resposta 

 
A 
 

Prestador de 
Serviço 

“Foi dado principalmente na procura por potenciais clientes, que foi medida 

pela satisfação dos serviços prestados e pela aceitabilidade de uma nova 
empresa nesse setor, outro fator importante foi a forma de realização do 
investimento e a busca por capital, pois o capital para giro é muito alto, mesmo 
se estando em um município pequeno. Econômicos principalmente, a análise 
do mercado e a necessidade de capital teve que ser bem planejada, foram 
realizados algumas parcerias para poder viabilizar o empreendimento.” 

 
B 
 

Varejista  

“Era uma vontade que eu tinha, era uma coisa que eu acho que um dia eu quis 
e eu continuei querendo durante bastante tempo e dai a vir implantar e tomar a 
iniciativa e iniciar mesmo não tive nem muito tempo para imaginar foi uma 
coisa que eu tinha que decidir meio que no momento era uma coisa que já 
passava na minha cabeça e vamos lá e vou iniciar, não foi uma coisa muito 
planejada e se foi planejada foi planejada em muito pouco tempo.” 

 
 
 
 
 

C 
 

Industrial 

“Fator social foi a base porque eu queria fazer algo que ficasse marcado, eu 
vou concluir um curso de administração e quero deixar algo para contribuir com 
a sociedade com a comunidade,  e queria deixar minha marca e isso foi a base 
de tudo, combater o êxodo rural, essa preocupação mesmo, porque eu sou do 
interior, meu pai sempre trabalhou no oeste com cereais então combater o 
êxodo  rural para mim foi o marcante foi o passo inicial.  E econômico não 
tenho duvida enfim estamos em uma região em que a forma de combater o 
êxodo rural seria encontrar uma alternativa econômica  que viabilizasse a 
permanência do  produtor, nos temos aqui a suinocultura, a avicultura nos 
temos a parte de grãos , todos esses setores já estava saturados ou em crise 
geravam dificuldade e não proporcionavam uma renda mensal  então nos 
fizemos uma boa analise econômica e entendemos que um dos fatores que é a 
renda mensal que o leite proporciona hoje, ou poderia proporcionar na época 
na propriedade acabava sendo fundamental para que esse projeto tivesse sua 
viabilidade, e interesse do produtor rural em investir porque só o industrial não 
poderia acontecer , o produtor rural também precisava ser motivado a investir 

no setor leiteiro.” 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Um dos questionamentos abordou como se deu a eliminação das alternativas 

(QUADRO 19) para a tomada de decisão e implantação do negócio. Os 

empreendedores relataram que foi por meio de conhecimentos sobre o ramo, 

pesquisas, e o plano de negócios. De acordo com Aidar (2006) o modelo da 

racionalidade limitada trata sobre a impossibilidade do empreendedor ter acesso a 

todas as possibilidades de ações de modo a conseguir avaliar todas as alternativas. 

Nesta perspectiva a organização é tida como uma aliança entre vários interesses 

que a envolvem e o processo decisório advém de acordos entre os decisores e sua 

decisões. 
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QUADRO 19: Eliminação de alternativas 

Empreendedor Resposta 

 
A 
 

Prestador de 
Serviço 

“Foi observando o que poderia ser mais interessante no mercado a longo 
prazo, e onde eu poderia atuar de forma mais firme. A compra por brinquedos 
está sendo substituída por roupas, ou por games, as crianças não querem mais 
os brinquedinhos básicos, eles querem Play 3, Xbox, Wii, computadores, que 
eu vendo em minha loja. Quando aos aviamentos ele sofre oscilações de 
mercado, em momentos vende bem e em outros fica parado, e teria um grande 
concorrente de está a muitos anos no mercado, seria muito duro concorrer 
contra ele. Então entre as três possibilidade duas levavam a computadores 
escolhi essa.” 

B 
Varejista  

“Eu decidi pelo conhecimento que tinha do que eu queria fazer, e por ser minha 
única alternativa.” 

C 
Industrial 

“Foi pautado no plano de negócio, e com muita ajuda dos meus professores da 
época.” 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Ao serem questionados como foram pensadas as possíveis consequências dessa 

tomada de decisão (QUADRO 20) foram obtidas as seguintes respostas. O 

empreendedor “B” relatou que era um risco muito grande e que sentiu uma certa 

insegurança. De acordo com Angeloni (1992) as decisões são tomadas sob diversas 

condições, sob condições de certeza, condições de incerteza e condições de risco. 

 

As decisões programadas normalmente oferecem um grau de risco menor do que as 

decisões não-programadas. Em se tratando das decisões tomadas sob certeza, o 

decisor tem conhecimento das consequências ou resultados de todas as 

alternativas, sendo assim, pode escolher a melhor dentre as alternativas propostas. 

Logo os empreendedores “A” e “C” relataram que apenas tomaram a decisão por 

terem estudado de forma cuidadosa o mercado, o empreendedor “C”, inclusive, 

relatou ter avaliado os pontos fortes e fracos para a implementação do negócio. 
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QUADRO 20: Consequências da tomada de decisão 

Empreendedor Resposta 

A 
 

Prestador de 
Serviço 

“Olha foi tudo com muito cuidado, fiquei alguns meses analisando e vendo 
como funcionava o setor, quais incentivos vinham, como as empresas os 
aproveitavam, avaliei muito, conversei muito com fornecedores, com revendas 
de outros municípios. Olhei muito principalmente as falhas que o setor 
possuía.” 

 
 

B 
 
 

Varejista  

“Era um grande risco, você estar desempregado e estar com um cheque para 
cobrir lá no final do mês, com mais uma despesa  que você acabou assumido 
mesmo sendo  hoje um valor irrisório, mas para a época um valor considerável 
porque se você não tem de onde tirar fica muito complicado qualquer passinho 
que você tenha que dar, qualquer risco que você tenha que correr e imagine 
que em trinta dias eu iria ter encargos para pagar eu teria que pagar aluguel 
iria ter mais uma conta de luz por exemplo e eu não tinha a mínima ideia de 
que aquilo que eu estava, que aquelas minúsculas gotas de suor lá do inicio 
que eu estaria depositando ai não sabia que iria me dar retorno, então tipo ai 
que estava o problema, por isso que foi dessa forma apenas pedindo socorro 
para familiar e tipo contando que eles confiassem em mim, que eu não iria 
deixar ninguém mal, vamos imaginar assim que meu compromisso era com 
eles, para com quem estivesse me ajudando, mas graças a deus foi um 
processo rápido também porque em pouco tempo você acaba criando, 
ganhando a confiança das pessoas, mas é estufando um pouco mais o peito, 
criando um pouco mais de coragem, então tipo em pouco tempo ai eu consegui 
dar os primeiros passos, depois foi a questão de dar os próximos e ir 
acelerando foi um processo ao natural que ocorreu.” 

 
C 
 

Industrial 

“Dentro do plano de negócios nós procuramos analisar todos os pontos fortes 
todos os pontos fracos todas as ameaças , as oportunidades e em cima disso 
foi entendido de que nos teríamos muitas dificuldades a nível de concorrência, 
apesar de na naquela época não ter tanta como temos hoje, já eram empresas 
muito fortes entendia-se que eles não queriam deixar nenhuma empresa do 
setor nascer, na mão de um ou de dois só seria muito mais fácil de controlar.” 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Foram avaliadas as alternativas que cada empreendedor (QUADRO 21 e 22) tinha 

no momento da decisão para a abertura do empreendimento. O empreendedor “A” 

avaliou entre três possibilidades de investimentos, o empreendedor “B” não tinha 

outras alternativas e o empreendedor “C” fez um estudo detalhado dentre vários 

segmentos para escolher a melhor alternativa de investimento.  

 

De acordo com o modelo incremental existe a necessidade de focalização das 

informações. Esse modelo apresenta uma série de tentativas escolhidas por 

análises e avaliações em que as ações são discutidas de maneira flexível até atingir 

a condição desejada (GIRÃO; VILLAS BOAS FILHO; SILVA JUNIOR, 2006). 
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QUADRO 21: Avaliação de alternativas ao empreendimento 

Empreendedor Resposta 

A 
 

Prestador de 
Serviço 

“Na época eu tinha três possibilidade de investimento, que seria a área de 
brinquedos, de aviamentos e de computadores, eu não gosto de investir 
dinheiro no banco, pois se deixa de ganhar muito. Entre as três a que percebi o 
melhor retorno foi a de computadores, especialmente a parte de assistência e 
de recargas. Uma insatisfação grande e com uma rentabilidade excelente.”  

B 
 

Varejista  

“Na verdade eu não tinha outras alternativas, ou se tinha não consegui 
identificar na época, eu precisava fazer algo para trabalhar, e agarrei essa 
oportunidade que apareceu.” 

 
C 
 

Industrial 

“Eu descobri o leite como alternativa de crescimento de todos os produtos 
pesquisados eram lá feijão, milho, frango, suíno, leite, frutas, legumes , 
verduras, bebida alcoolica, que muitas são produzidas aqui, mel, enfim  uma 
serie de produtos dentro do segmento rural e descobriu-se o leite como sendo 
a alternativa, sendo o leite o produto principal em crescimento nós buscamos 
este estudo até o seu final”. 

Fonte: dados da pesquisa 
 

QUADRO 22: Critério de escolhas para a tomada de decisão 

Empreendedor Resposta 

A 
Prestador de 

Serviço 

“Foram os fatores econômicos e de carência de mercado.” 

B 
Varejista  

“Econômicos somente” 

C 
Industrial 

“Avalio o impacto econômico e social das minhas escolhas. Nessa ordem”.  

Fonte: dados da pesquisa 
 

Quando identificada que a decisão não era a mais adequada, foi perguntado com se 

dava o processo de reanalise para retomada da decisão (QUADRO 23). Os 

empreendedores relatam terem buscado de diversas forma informações para a 

retomada da decisão. Segundo Cornélio (1999) o modelo desestruturado é 

entendido como dinâmico e com interferências, nesse modelo o empreendedor tem 

pouco conhecimento do problema, das alternativas, e das possíveis soluções.  

 

Neste modelo, de acordo com Raskin (2006), o processo decisório não é linear 

desenvolvendo-se de forma não previsível, quando as organizações encontram 

dificuldades reavaliam as alternativas e voltam atrás até que seja possível tomar a 

decisão final, fatores esses que o caracterizam como desestruturado, devido às 

constantes mudanças. 
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QUADRO 23: Processo de reanalise para retomada de decisão 

Empreendedor Resposta 

A 
 

Prestador de 
Serviço 

Sempre cuidando do setor em longo prazo, tudo sempre avaliado levando em 
consideração a possibilidade de crescimento. Quando algo dava errado, olhava 
para a empresa e tentava a imaginar daqui a 10 anos, como estaria, as vezes 
passava dias reavaliando tudo, reanalisando o plano de negócios, e buscando 
informações. O processo foi duro. 

B 
 

Varejista  

Eu ia acompanhando e conversando com meu pai e amigos, que tinha mais 
proximidade, no início meu longo prazo estava no mês, pois o capital investido 
tinha sido muito pequeno, e precisava fazer ele duplicar para poder reinvestir, 
então o processo de reanalise ocorria muito rápido, pois tudo dependia de mim. 

 
 
 
 
 

C 
 

Industrial 

Na época da implantação, pesquisando, conversando com outros empresários 
do setor, conhecendo outras indústrias fabricante de equipamento e também 
conversava muito com clientes, eu tinha uma bagagem na área financeira 
como eu trabalhava em um atacado onde eu tinha muita relação com clientes, 
com restaurantes, com supermercados eu ia  busca algumas situações ai que 
pudessem ajudar a nível 70 de preço  de venda  por exemplo para elaborar o 
plano de negocio, e industriais eu fui conhecendo eu precisava entender o 
processo de fabricação então visitei algumas industrias de equipamentos tive a 
oportunidade de visitar alguns outros laticínios em alguns momentos pedindo 
somente para conhecer, meus futuros concorrentes, até o medo de que não me 
deixassem entrar, outros porque tinham amizade comigo ou com algum amigo 
que conseguia abrir portas, então dentro dessas dificuldades que surgiam onde 
eu ficava sem resposta o meu caminho era um só eu tinha que busca estudar, 
estudar, conhecer seja através de buscando relacionamentos com 
fornecedores, com fabricantes, com produtores, com clientes em alguns 
momentos até nos livros não tinha outra alternativa, para que a decisão fosse a 
mais certa possível, com certeza não acertei todas as decisões mas consegui 
acertar a grande maioria. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Também foi verificada qual a forma que os empreendedores avaliam e acompanham 

os erros na tomada de decisão (QUADRO 24). Quando perguntado em relação aos 

erros cometidos no processo de decisão, os empreendedores pesquisados 

responderam que tentaram sempre acompanhar de perto todo o processo de 

decisão utilizavam-se de experiências e tentavam nunca repetir os mesmos erros do 

passado.  

 

De acordo com Dacorso (2000) no modelo de lata do lixo a decisão ocorre por 

escolhas, procurando por problemas; problemas, procurando por escolhas; 

soluções, procurando por problemas para responder; e decisores, procurando por 

alguma coisa para decidir. Dessa forma, as soluções são anteriores aos problemas.  
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QUADRO 24: Acompanhamento de erros no processo decisório 

Empreendedor Resposta 

 
A 
 

Prestador de 
Serviço 

O que a minha racionalidade permitiu eu planejei, mas acabam acontecendo 
algumas coisas que não conseguimos pensar, para essas sempre foi analisado 
com muita calma a causa do erro, para poder evita-lo ou evitar situações 
semelhantes no futuro, errar quando não é grave não é ruim Daiana, ele 
permite que a gente coloque um olhar mais crítico no que e como estamos 
fazendo. 

B 
 

Varejista  

Eles eram acompanhados de perto, pois não podia deixar que eles se 
acumulassem, mas sempre os analisei com muita calma, procurando identificar 
o que ocorreu para gerar o erro e corrigí-lo, pois cada erro me tomava tempo, 
portanto tinha que não deixar eles acontecerem novamente. 

 
 
 
 
 
 
 

C 
 

Industrial 

Olha, no inicio a situação era tão pequena quando eu comecei que 
praticamente eu fazia tudo, conseguia resolver tudo porque era muito pequeno, 
depois o negocio foi crescendo eu precisava de conhecimento técnico dentro 
da empresa, eu tinha conhecimento a nível administrativo mas não a nível 
industrial, então eu procurei contratar profissionais da escola Candido Tostes  
MG, para  mim a melhor escola do Brasil hoje no segmento de laticínios e com 
esses profissionais eu consegui ter um bom assessoramento um bom auxilio e 
eles passaram a tomar decisões importantes para os processos industriais 
principalmente e então as decisões começaram a ser compartilhadas e de fato 
até  hoje continua sendo dessa forma, a ultima decisão na grande maioria das 
vezes ela foi minha mas, a ultima palavra, mas posso te dizer assim que a 
decisão já veio quase pronta devido a bons profissionais que eu estive cercado  
durante o andamento sempre procurei investir muito em profissionais em 
cursos, treinamentos, remuneração boa equivalente, da empresa que eu 
trabalhava, para empresa que eu trabalho a que eu trabalhava era do meu pai, 
eu vejo hoje que na minha empresa eu tenho muitos profissionais melhores 
remunerados do que os que lá estão na empresa do meu pai. Graças a deus 
eu sempre tive a oportunidade de contratar bons profissionais aqui dentro os 
quais consegui compartilhar minhas decisões e ter um bom assessoramento 
para que a decisão fosse a melhor para cada momento. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quando questionada a Interferência no processo de decisão (QUADRO 25), o 

objetivo era entender se os empreendedores acreditam que a decisão pode sofrer 

interferências. Segundo eles no processo de decisão sempre existem interferências, 

que vão desde o ambiente até pessoas próximas. Neste contexto temos o modelo 

desestruturado que segundo Cornélio (1999) é entendido como dinâmico e com 

interferências, nesse modelo o administrador tem pouco conhecimento do problema, 

das alternativas, e das possíveis soluções.  
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QUADRO 25: Interferência no processo de decisão 

Empreendedor Resposta 

A 
Prestador de 

Serviço 

São várias as interferências, tanto de pessoas próximas quanto de análise 
mercado e de fatores que estavam ligados direta e indiretamente ao negócio. 

B 
 

Varejista  

O ambiente sempre interfere sobre o processo decisório, até mesmo momentos 
em que não dispunha de tempo para tomar a melhor decisão, em vários 
momentos elas tiveram que ser rápidas, e acabaram não sendo as melhores. 

 
 
 
 
 
 

C 
 

Industrial 

Depende do segmento quando a decisão esta voltada a recursos humanos 
geralmente ela é mais complicada, a administração ela te dá uma boa base 
para você trabalhar com conflitos para você gerenciar esse tipo de 
desentendimento  se for o caso de uma decisão difícil de contratar ou de 
demitir, então acho que recursos humanos sempre deve ser mais pensado, as 
demais decisões eu sempre fui claro para toda equipe  quem decide nem é 
mais o presidente da empresa é o numero, então onde dá mais resultado onde 
dava mais desempenho então se você tiver uma boa analise um bom estudo a 
decisão fica fácil. Quando cabe decisões voltadas a remuneração da empresa.  
Recursos humanos sim, é uma decisão que tem que ser bem mais pensada, eu 
acredito que dentro de toda essa caminhada já contratei pessoas certas  e já 
contratei pessoas erradas já demiti gente que não deveria ter demitido e acabei 
deixando trabalhar talvez gente que deveriam ser demitidas, então significa 
que nem sempre a decisão foi sempre certeira mas eu procurei gerencia 
sempre com boa conversa e bom dialogo na parte de recursos humanos  e as 
demais decisões como gerenciamento contábil controladoria sempre com a 
apresentação dos números facilitasse muito a tomada de decisão, que é 
sempre tomar onde é mais rentável. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Finalmente os entrevistados foram questionados sobre a concordância com a 

afirmativa de que para alguns autores a racionalidade é vital ao processo decisório 

(QUADRO 26). Os mesmos  acreditam que a racionalidade no processo de decisão 

é fundamental,  o que vem confirmar a ideia é Bernstein (1997) que afirma que o 

modelo racional  é baseado na teoria microeconômica neoclássica, onde a 

racionalidade é um fator crucial para a tomada de decisão, tratando a informação de 

forma objetiva e evidenciando a lógica no processo decisório, e o decisor não pode 

ser influenciado pelo otimismo ou pelo pessimismo. 

 

A teoria da racionalidade de Simon “ocupa-se da seleção de alternativas de 

comportamento preferidas de acordo com algum sistema de valores que permite 

avaliar as consequências desse comportamento” (SIMON, 1970, p. 78). 

O comportamento racional do indivíduo pode ocorrer de duas formas: subjetiva, 

quando o indivíduo, de posse de um planejamento, acredita que esse chegou aos 

objetivos mensurados; e, objetiva, nessa forma o comportamento será considerado 

racional somente quando se alcançar o objetivo mensurado (SIMON, 1970). 
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QUADRO 26: Racionalidade no processo decisório 

Empreendedor Resposta 

A 
 

Prestador de 
Serviço 

Sim, só que ela é muito complexa, e não dá para querer pensar sozinho para 
uma decisão especialmente de investimento, pois acabamos ficando 
contaminados pela possibilidade de acerto, e quando analisamos o cenário 
pessimista acabamos por ser otimistas nele, trazer outras pessoas para esse 
processo é essencial, pois assim não fica só a critério seu a visão do negócio. 

 
 
 

B 
 

Varejista  

Para trabalho diria que tem que ser muito racional, tem que ser muito pela 
racionalidade, não dá para na verdade quando estou aqui trabalhando tenho 
que muitas vezes deixar em casa, deixar lá fora muitas vezes até meu lado 
humano, vamos imaginar que não totalmente porque você tem que saber que 
você lida com o publico, você tem que ser compreensível você tem que ser 
cordial, você tem que vender ao menos a imagem de um bom caráter de uma 
pessoa correta só que confesso que não é fácil, não dá para deixar a razão de 
lado em momento algum porque você pode se “estrepar” no segundo passo 
que você der é bem assim você já tem que agir aqui imaginando o contra 
fundo, diria o contra veneno, a contra proposta a contra ideia, então você já 
tem que dar o primeiro passo imaginando o seu segundo o seu terceiro e o seu 
decimo ali na frente. Então tem que ser totalmente racional eu acho. 

C 
 

Industrial 

Sim, tem que ser racional, não dá para fazer algo só porque queremos, é 
necessário avaliar toda a viabilidade da empresa, pois se quebrarmos, 
comprometeremos outras pessoas nesse ciclo. Não pode se brincar com 
capital próprio e nem de terceiros.  

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

4.3 Discussão dos resultados 

 

 

Após analisado o perfil de cada empreendedor foi realizado o cruzamento de dados 

conforme resumo apontado no QUADRO 27. 

 
QUADRO 27: Resumo dos objetivos específicos 

Objetivos  Empreendedor A Empreendedor B Empreendedor C 

Identificar o perfil dos 
empreendedores quanto à 
tomada de decisão 

Modelo 
Desestruturado 

Modelo da lata de 
lixo 

Modelo Racional 

Identificar os motivos para a 
abertura do empreendimento 

Observação de 
Mercado 

Necessidade  Busca por 
alternativas  

Identificar como se deu a 
busca de informações 

Pesquisa de 
mercado  

Não teve algo 
específico 

Pesquisa de 
mercado e plano de 
negócio 

 

Estudar quais os fatores 
influenciadores para a 
tomada de decisão 

Econômicos, análise 
de mercado, 
parcerias e 
insatisfação de 
consumidores com 
outras empresas 

 

 

Necessidade 
econômica 

 

 

Social e econômico 

Identificar de que forma foi 
analisada a viabilidade do 
negócio 

 

Plano de Negócio 

Planejamento 
informal 

 

Plano de Negócio 

Fonte: dados da pesquisa 
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Quanto ao processo de tomada de decisão, o empreendedor “A” se enquadra no 

modelo desestruturado sendo um modelo entendido como dinâmico e que pode 

sofrer interferências. O empreendedor,  apesar de ter realizado o estudo de 

mercado, iniciou suas atividades em um segmento com uma parcela elevada de 

risco, pois o mesmo entrou em um mercado de prestação de serviço e estes 

serviços poderiam não agradar, e também poderiam não ter aceitação por parte dos 

clientes.  De acordo com Mintzberg (1995) o modelo apresenta três fases que 

compõe o processo decisório, sendo elas: identificação (quando o empreendedor 

diagnosticou a carência de mercado); desenvolvimento (quando ele elaborou o plano 

de negócios); e seleção (fase não realizada). 

 

Por meio da pesquisa foi possível identificar que o empreendedor utilizou-se de duas 

das três fases que compõe o processo decisório segundo o modelo desestruturado. 

Para Raskin (2006) esse modelo é o mais utilizado em níveis de incerteza alto, 

quando as organizações encontram dificuldades, reavaliam as alternativas e voltam 

atrás até que seja possível tomar a decisão final. 

 

O empreendedor “B” quanto à tomada de decisão, se adequa no modelo da lata de 

lixo, devido ao mesmo ter tido um problema (perda do emprego) e necessitou 

realizar uma escolha (empreender ou buscar novo emprego). O modelo da lata de 

lixo leva-se em conta a decisão tomada com poucas informações.  Não foi realizado 

nenhum tipo de pesquisa de mercado; a primeira alternativa que surgiu para não ser 

mais empregado foi a escolha. Conforme Darcoso (2000)  o modelo da lata de lixo 

ou decisão por omissão, leva em conta a decisão tomada sem a devida 

consistência. 

 

O empreendedor “C” de forma contrária aos anteriores, foi o que melhor avaliou as 

alternativas por meio de um trabalho de conclusão de curso, ele identificou várias 

possibilidades para a implantação de um empreendimento. Pelo modelo racional 

objetivo, ele realizou o plano de negócios e posteriormente a implantação da 

empresa, e, em pouco tempo alcançou o objetivo mensurado. A racionalidade é um 

fator crucial para a tomada de decisão, tratando a informação de forma objetiva e 

evidenciando a lógica no processo decisório, onde o decisor não pode ser 
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influenciado pelo otimismo ou pelo pessimismo (Bernstein, 1997). Ainda para 

evidenciar Simon, (1970) diz que a racionalidade objetiva, sugere que o individuo 

atuante ajuste seu comportamento a um sistema integrado por meio da visão 

panorâmica das alternativas e comportamento, a forma de planejamento e seleção 

de alternativas do empreendedor “C” ocorreram conforme propõe a teoria. 

 

Por meio do estudo constatou-se ainda a identificação dos motivos que cada um 

teve para a abertura do seu empreendimento. Segundo o empreendedor “A” o 

motivo foi a observação do mercado que propiciou a visualização da oportunidade, 

para o  empreendedor “B” a motivação veio da necessidade financeira de 

empreender haja visto que estava desempregado e necessitava trabalhar em algo, 

ja o empreendedor “C” buscou por alternativas estudando diversos segmentos até a 

abertura do seu negocio. 

 

Os motivos corroboraram com Tachizawa (2007), que afirma existem alguns motivos 

para a abertura de um empreendimento, destacando-se a identificação de uma 

oportunidade de negócios (empreendedor A e C);  ter experiência anterior; estar 

desempregado (empreendedor B).  

 

No terceiro objetivo especifico buscou-se identificar  como se deu a busca pelas  

informações para a tomada de decisão. A pesquisa aponta que os empreendedores 

“A” e “C” foram por meio de pesquisa de mercado para que obtivessem 

conhecimentos do ramo que estariam empreendendo, já que ambos estavam em 

situação mais confortavel, tendo condições de analisar melhor o mercado (condição 

ideal). No caso do empreendedor “B” não houve busca especifica por estas 

informações, pois ele tinha necessidade de trabalho.   

 

Estudou-se  ainda quais foram os fatores influenciadores para a tomada da decisão. 

Foi apresentado pelo empreendedor “A” o fator econômico e de mercado, pelo 

empreendedor “B” apenas o fator econômico que caracterizou como sendo o 

principal inflenciador para sua decisão, e o empreendedor “C” relata que além do 

fator economico existiu tambem o fator social que influenciou sua decisão. 
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Ao quinto objetivo cabia identificar de que forma foi analisado a viabilidade para a 

implantação do negócio. Os empreendedores “A” e “C” realizaram um plano de 

negócios para essa verificação, enquanto o empreendedor “B” apenas realizou 

planejamento informal, haja vista que o mesmo afirma não ter disponibilizado tempo 

para tal decisão. 

 

Para Hisrich e Peters (2004, p. 210), “o plano de negócios é um documento 

preparado pelo empreendedor em que são descritos todos os elementos externos e 

internos relevantes para o início de um empreendimento”. É, com frequência, uma 

integração de planos funcionais como os de marketing, finanças, produção e 

recursos humanos. Nesse mesmo sentido, Cecconello e Ajzental (2008) explicam 

que o plano de negócios é necessário para diversas situações, seja para ampliar 

uma linha de montagem, verificar a viabilidade de se atender um novo mercado, seja 

para averiguar a viabilidade de um novo negócios. 

 

Após a apresentação dos dados e realização das análises, pôde ser identificado que 

os três empresários foram empreendedores, sendo que “A” e “C”, utilizaram-se do 

plano de negócios, e analisaram melhor o mercado em relação ao empreendedor 

“B”. Esse, por sua vez, afirmou não haver tempo para planejar, implementando sua 

empresa e planejando-a posteriormente, mas nunca a longo prazo.  

 

Os modelos utilizados pelos três empreendedores não foram os mesmos, cada um 

desenvolveu sua análise por um dos modelos: o modelo desestrututado 

(empreendedor A), o modelo lata de lixo (empreendedor B), e, o modelo racional 

objetivo (empreendedor C).  

 

Diante do exposto pode ser analisado que os objetivos propostos para esta pesquisa 

foram respondidos em sua totalidade. 
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5. CONSIDERAÇÔES FINAIS 
 

 

A pesquisa realizada nesta dissertação buscou analisar de que forma se configurou 

o processo de tomada de decisão de três empreendedores para a abertura do seu 

negócio, sendo que dois dos empreendedores foi por plano de negócios e um por 

estar desempregado. Conforme visto no referencial teórico, o processo de tomada 

de decisão acontece em diversas circunstancias e sob diversas condições, que 

podem ser de  certeza, incerteza e de risco, podendo ser minimizado com uma 

detalhada pesquisa e baseado em conhecimentos adquiridos através de estudo de 

mercado e financeiros. 

 

Os empreendedores estudados seguem em setores bem diferenciados: um deles (A) 

atuante na prestação de serviços, possuindo uma empresa de médio porte, situada 

no município de Pinhalzinho. O segundo (B) atua no setor comercial, trabalhando 

com venda de diversos produtos na cidade de Chapecó. O terceiro (C) atua no setor 

industrial, tendo como atividade a industrialização do leite.  

 

Concluiu-se que o perfil quanto a tomada de decisão utilizados por eles conforme 

observado no (QUADRO 12 – Vislumbrar Ideias) no caso do empreendedor “A”  foi 

por meio da observação de mercado o empreendedor “B” foi pela necessidade pois 

o mesmo teve como evento de disparo a perda do emprego. Já o empreendedor “C” 

por possuir uma certa estabilidade e ter segurança pois trabalhava com a família  fez 

um estudo bem detalhado realizou um plano de negócios com o objetivo inicial de 

descobrir em que empreender  e assim  tomou a decisão de forma mais racional, 

estudando e analisando várias alternativas  antes de iniciar seu negócio.  

 

No que concerne à avaliação de oportunidades, (Quadro 13) concluiu-se que o 

empreendedor “A” avaliou a oportunidade estudando o mercado em que iria atuar, 

buscando o maior número de informações possíveis. O empreendedor “C” colocou 

como sendo um grande desafio,  pois ele tinha estabilidade, conforto e segurança.  

Poderia ficar esperando uma herança, a sucessão na empresa da família, e mesmo 

assim resolveu se desafiar e começar do “zero”. Ambos os empreendedores 

buscaram informações por meio de planejamento e realizaram o plano de negócio 
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para ter uma base sustentável e reduzir seus riscos. No caso do empreendedor “B”, 

aproveitou a primeira oportunidade que vislumbrou, assumindo o risco de não ter 

realizado um planejamento formal.  

 

No que pertence aos fatores influenciadores na tomada de decisão foi constatado 

que o principal está relacionado à questão econômica, mas não deixando de 

observar que houve também a questão social sendo que um dos  empreendedores 

queria fazer algo de bom para a  região. 

 

Com relação a viabilidade  (QUADRO 21) concluiu-se que houve por parte de dois 

empreendedores a preocupação com a viabilidade dessa decisão, sendo que eles 

realizaram plano de negócio e avaliaram a parte financeira antes de empreenderem; 

apenas o empreendedor “B” não realizou este estudo, pois tomou a decisão pela 

necessidade de empreender. 

 

Nas organizações as decisões são tomadas quase que a todo o momento, e para 

que se possam tomar tais decisões é necessário obter o maior número de 

informações possíveis. Tais informações são provenientes de estudos e do 

conhecimento adquirido, sendo que de posse das mesmas é facilitado o processo de 

tomada da decisão.  

 

Respondendo ao objetivo principal desta dissertação constatou-se que a forma 

como se configurou o processo de tomada de decisão foi por dois dos 

empreendedores pelo plano de negócios, e o terceiro por estar desempregado. 

Constatou-se ainda que os modelos de tomada de decisão utilizados por eles foram 

no caso do empreendedor “A” o desestruturado, empreendedor “B” o da lata de lixo, 

e, empreendedor “C” o racional objetivo.  

 

As contribuições ocorreram para os empreendedores, no sentido de analisar com 

profundidade todas as decisões a serem tomadas, lembrando que quanto maior o 

leque de alternativas melhor. Os empreendedores “A” e “C” estão realizando essa 

atividade de forma mais consciente, especialmente o empreendedor “C”. Para o 

empreendedor que inicia sua atividade como o empreendedor “B”, este deve 

analisar o elevado risco do insucesso.  
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Seria interessante que o estudo tivesse sequência principalmente nos casos como o 

do empreendedor “B”, que iniciam uma atividade por necessidade, e conseguem 

obter sucesso com ela.  
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APÊNDICE - Roteiro de Entrevista 

 

Esta entrevista é parte integrante de pesquisa do Mestrado Profissional em Administração pela 
Fundação Pedro Leopoldo. Gostaríamos de contar a sua colaboração, respondendo as perguntas a 
seguir.    
 
Solicitamos sua colaboração para responder as questões que se seguem. Suas respostas serão 
analisadas e ao final do levantamento e tabulação de dados o senhor(a) poderá estar recebendo uma 
cópia do resultado da pesquisa, desde que manifeste interesse. 
 
Qualquer dúvida, favor entrar em contato com:  
Daiana Ransan – daianaransan@hotmail.com   
 

Dados de identificação: 

Nome 

Formação acadêmica 

 

 

1 - Teve alguma ou algumas pessoas/empreendedores que o inspiraram? 
 
2 - Alguém da família do senhor  era empreendedor? 
 
3 - Houve algum evento de “disparo” para iniciar o negócio? (demissão? aposentadoria? outro?...) 
 
4 - Que educação formal o senhor teve? Foi relevante para o negócio? 
 
5 - Como o senhor vislumbrou a oportunidade? 
 
6 - Como o senhor avaliou a oportunidade? 
 
7 - O senhor fez algum tipo de planejamento? 
 
8 - Que experiência de trabalho o senhor teve antes de abrir o negócio? 
 
9 - Tem ou teve Sócios? Pergunte sobre os sócios; eles complementaram suas habilidades para tocar 
o negócio? 
 
10 - Como foi o processo de escolha de alternativas para delimitar o norte para tomada de decisão?   
 
11 - Que fatores influenciaram na sua escolha: econômicos, técnicos, políticos sociais? De que 
forma?  
 
12 - Como foram analisadas as possíveis consequências para cada uma das opções para a tomada 
de decisão?  
 
13 - Como foram avaliados as possíveis alternativas do empreendimento?  
 
14 - No processo decisório como ocorreu a eliminação de alternativas até a decisão para a 
escolhida?  
 
15 - Quando aconteciam dificuldades quanto a decisão, como era o processo de reanalise para a 
retomada da decisão?  
 
16 - Como foram acompanhados os erros cometidos, eles eram previamente pensados ou deixava 
acontecer para ver o resultado?   
 

mailto:daianaransan@hotmail.com
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17 - Para alguns autores a racionalidade é vital ao processo decisório. Concorda? Comente. 
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