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RESUMO  

Este artigo apresenta o empreendedorismo de maneira ampla no mundo dos negócios. É 

apresentado o conceito de empreendedorismo, bem como feita uma análise do perfil do 

empreendedor e suas principais características, além de seus pensamentos inovadores. 

Busca-se expor de forma clara e objetiva a importância do planejamento para a sustentação 

e rentabilidade deste negócio no mercado. Pretende-se mostrar que para se obter os 

objetivos projetados é necessário atitudes inovadoras e relevantes no processo de 

empreender. Trata-se de ensaio teórico com procedimento metodológico através de 

pesquisa bibliográfica.  
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ABSTRACT 
 
This article presents entrepreneurship as essential attitudes in the process of organizing the 
company and achieve the goals. The concept of entrepreneurship is presented, and made 
one entrepreneur profile analysis and its main features, as well as their innovative thoughts. 
The aim is to expose clearly and objectively the importance of planning for the sustainability 
and profitability of this business in the market. It’s intended to show that to achive the 
projected goal is necessary innovative and relevant attitudes in the process of 
undertake.This is theoretical essay with methodological procedure through literature. It has 
been found in the study that. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para uma organização manter um negócio competitivo há necessidade e a 

importância do empreendedor. Pessoa que tem a arte em transformar, inovar, conquistar 

oportunidades em cenários diferenciados.  

A atividade empresarial  é influenciada pelas diversas mudanças comportamentais 

nas organizações. Nesse contexto, a globalização é a maior influência, através de inovações 

e alterações na visão do empresário e dos consumidores. E as novidades trazidas pelo setor 

da tecnologia são os principais fatores da conjuntura global. Novidades, essas, que alteram 

as exigências do mercado comercial. E para tais mudanças é cobrada uma gestão 

empreendedora. Isso porque o empreendedor, agente responsável pelo desenvolvimento do 

setor econômico nacional, tem o papel de suma importância para a sociedade, conforme 

lição de Dolabela “empreendedor é alguém que sonha e busca transformar seu sonho em 

realidade” (DOLABELA, 2008, pg. 23). 

Assim, o empreendedor tem que conhecer a atividade a ser desenvolvida, a fim de 

melhorar o empreendimento, desenvolver as habilidades, bem como buscar novos 

conhecimentos. Tudo em prol do melhor resultado e da maior receptividade e capitação de 

clientes para sua organização. 

Diante de um cenário econômico instável, o empreendedor deve ter a iniciativa para 

tomar decisões e assumir riscos, seja na sua forma de administrar, seja na de agregar 

novos valores ao seu produto ou serviço. Tem a missão de deixar os seus clientes 

satisfeitos, procurando saber quem é o seu cliente, quais os desejos e expectativas. Atender 

às necessidades dos stakeholders e ainda, contribuir para a evolução e contribuição para a  

sociedade com o seu novo negócio, ou com o aprimoramento do já existente, observando 

quais os diferenciais em relação aos concorrentes.  

Em geral, o empreendedor é visto como visionário, criando algo novo, ou adaptando 

um negócio já existente, com o objetivo de obter lucros. Traçando metas, com 

planejamentos estratégicos, buscando conhecimentos, para continuar inserido no mercado. 

O mais importante para o empreendedor não é necessariamente a área de atuação, 

e sim as suas atitudes em empreender. Esse profissional se caracteriza pelas funções que 

exerce e as suas atividades desempenhadas, considerando as suas habilidades. 

 



 

 

 

 

1.1 CONCEITO DE EMPREENDEDORISMO 

 

Empreendedorismo tem uma amplitude no mundo dos negócios, um conteúdo muito 

argumentado, sendo essencial para as empresas que tem a preocupação em inovação em 

abrir novas oportunidades. 

A palavra empreendedor (entrepreneur) tem origem francesa e indica aquele que 

assume riscos e começa algo novo, mesmo dentro de uma corporação existente 

(DORNELAS, 2003 P.61). 

O conceito evoluiu com o passar do tempo, devido às mudanças ocorridas na área 

econômica mundial tornando-se mais complexa. 

Nesse contexto, Richard Cantillon, economista irlandês do século XVII, é 

considerado um dos criadores do termo empreendedorismo ao diferenciar a pessoa do 

empreendedor, o agente que assume riscos, do capitalista, o agente detentor do capital 

(Dornelas, 2001). Por sua vez, Dornelas (2003) define o empreendedor como pessoa ou 

equipe visionária, com características especiais, que questiona, ouve, busca oportunidades 

e faz acontecer, enfim, empreende ousadamente. 

 

Figura 1 - Triângulo invertido 

 

Fonte: Freire (2005, p. 6). 

 



 

Analisando a figura 1, percebe-se que o empreendedor está na base no triângulo, 

para um empreendimento obter êxito é necessário e envolve capital. Sem o mesmo terá 

dificuldades. Ou seja, tem que haver combinação entre eles, que se encontra na ordem: 

empreendedor, projeto e capital. 

Mudanças decorrentes do ambiente externo, incertezas ocasionadas através de 

instabilidade que ocorrem no mercado, leva o empreendedor a tomar decisões competentes 

quanto ao crescimento da empresa, para não levá-lo ao fracasso. 

 

 1.2. O EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

  

Os pequenos negócios empresariais são formados pelas micro e pequenas 

empresas (MPEs). De acordo com a Lei Geral da Micro e pequena empresa (Lei 123/2006), 

a receita bruta anual gira em torno de R$ 360 mil a R$ 3, 6 milhões.  “As micro e pequenas 

empresas respondem por 99% dos estabelecimentos empresariais existentes no País.” 

(Agência Sindical- 2015). Nelas estão ocupados 52% dos trabalhadores do setor privado 

formal. Nesse contexto, a maior parte dos estabelecimentos é do setor de comércio (52%), 

seguido por serviços (33%), indústria (11%) e construção (4%). Situação acrescida pelo 

grande número de trabalhadores empreendedores por conta própria ou autônomos - em 

torno de 20 milhões de pessoas. (WWW.AGÊNCIASINDICAL.COM.BR)  

Para Chiavenato e Sapiro (2003), a inovação é um fator determinante do 

empreendedorismo, seja em negócio, em uma instituição pública de serviços, ou em um 

novo  empreendimento iniciado. 

      ... a inovação é  o meio pelo qual o empreendedor cria novos 
       recursos produtivos de riqueza ou adota recursos existentes  
       com um maior potencial para criar riqueza. 
       (CHIAVENATO,SAPIRO, 2003, P.359).                  

                       

 

 

1.3. TIPOS DE EMPRENDEDORES 

 

  Num mundo moderno, cada vez mais, exige de forma constante e intensamente 

que todas as pessoas possam agir como empreendedores. Em todas as posições 

profissionais, é possível verificar uma visão empreendedora. Peter Drucker (1987), 

considera que qualquer indivíduo pode aprender a ser um empreendedor, desde que se 

comporte de forma empreendedora, com decisão a tomar. 

Dornelas (2013) define os principais tipos de empreendedores:   



 

1. O informal – Ganha dinheiro para sobreviver, não tendo uma visão em longo 

prazo, pensa no agora.  

2. O cooperado – está ligado a cooperativas, artesãos. Trabalha em equipe. Tendo 

a meta em crescer e ser independente, é intuitivo, tem poucos recursos. 

3. O indivíduo – esse empreendedor é considerado informal, formado através do 

MEI e inicia sua empresa. Não pensa em crescer muito. Geralmente trabalha 

sozinho. 

4. O franqueado e o franqueador – “costumam ser exemplos de 

empreendedorismo”. Constrói uma rede através de sua marca. 

5. O social – está aliado no fato de ganhar dinheiro, é o que move este 

empreendedor. Estão entre os jovens, cursando nível superior, abrem seu próprio 

negócio.  

6. O corporativo – é o intra empreendedor, funcionário que empreende projetos 

dentro da sua organização. As empresas buscam por esse perfil atualmente. Seu 

objetivo é crescer dentro da empresa.  

7. O público – “é uma variação do corporativo para o setor governamental.” 

Colaboradores na área pública, preocupados em inovar em seus serviços. 

8. O do conhecimento – utiliza do seu conhecimento em determinada área para 

conseguir faturar. Buscando realização profissional e serem reconhecidos. 

9. O do negócio próprio – o mais comum, ele abre seu negócio próprio por estilo de 

vida. Aproximando-se do perfil visionário. 

 
O empreendedor é um visionário, obtendo um esforço pessoal se comprometendo a 

concretizar os seus projetos. Nos seus ideais, busca influenciar os demais da sua equipe, a 

um só objetivo, sendo um líder autêntico. “Por ter criatividade e um alto nível de energia, o 

empreendedor demonstra imaginação e perseverança,” (CHIAVENATO, 2012, p. 8). 

Sobre os tipos mais comuns de empreendedores (Dornelas 2005, p.13). Afirma: 

A primeira seria o empreendedorismo de oportunidade, em que o empreendedor 

visionário sabe aonde quer chegar, cria uma empresa com planejamento prévio, 

tem em mente o crescimento que quer buscar para a empresa e visa à geração de 

lucros, empregos e riqueza. Está totalmente ligada ao desenvolvimento 

econômico, com forte coleção entre os dois fatores. A segunda definição seria o 

empreendedorismo de necessidade, em que o candidato a empreendedor se 

aventura na jornada empreendedora mais por falta de opção, por estar 

desempregado e não ter alternativas de trabalho [...]. (grifo nosso) 

  



 

Conforme dados do relatório - Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2015), ou 

Monitor Global do Empreendedorismo- constatou-se que a taxa total de empreendedorismo 

no Brasil (TTE) foi de 39,3%. Sendo que, o empreendedorismo por necessidade aumentou 

em relação a 2014. Avaliado a proporção de empreendedores por oportunidades, ocorreu 

uma redução de 56,5%. Segundo estudo GEM (2015), os fatores que interferem na 

atividade empreendedora são: finanças, política, programas governamentais, educação e 

treinamento, tecnologia, sociedade e cultura em geral. 

(WWW.BIBLIOTECAS.SEBRAE.COM.BR) 

   O empreendedor por necessidade é geralmente aquele que por falta de opção ou 

até mesmo o desemprego e sem alternativas de trabalho, torna-se o dono de um negócio e 

não um empreendedor. Relacionado ao empreendedor por oportunidade, sabe aonde 

chegar, tem mais chance ao sucesso , ele administra, planeja, almeja lucro. Segundo Mara 

Sampaio (2014, p. 58-59), “eles podem estar em toda parte” . Há tipos de empreendedores: 

o empreendedor de negócio,  é o criador e proprietário do negócio, que detém um espírito 

empreendedor, o empreendedor social, “que é uma pessoa visionária, criativa, prática e 

pragmática”, e apoiado pela Ashoka (organização mundial, sem fins lucrativos que apoia 

empreendedores sociais).  

Mara Sampaio (2014) afirma que o intra empreendedor, que é um colaborador que 

procede como empreendedor, beneficiando a si mesmo ou a alguma organização. 

Segundo do site do Sebrae , o intra empreendedor é indispensável para as 

organizações já existentes, podendo restabelecer a cultura empreendedora interna. 

Basicamente as organizações querem esses funcionários passando esse comportamento 

empreendedor em favor de sua empresa. Sejam eles colaboradores de todas as áreas, 

seguindo uma hierarquia. 

Em busca de vantagem competitiva, empresas buscam cada vez mais por 

inovação e esses profissionais com perfis intra empreendedor , buscam e criam novas 

ideias, capazes de analisar cenários e encontrar novas oportunidades. 

 

1.4. PERFIL DO EMPREENDEDOR 

 

Para Dornelas (2005), o perfil do empreendedor está pautado nas seguintes 

características: tomar decisões corretas e oportunas, dinâmico, determinado, dedicado, 

líder, organizado, formador de equipes, visionário, cria valor para a sociedade, aproveita as 

oportunidades, assume riscos calculados, planeja , possui conhecimentos. Chiavenato 



 

(2012) ressalta que existe o empreendedor que está em um nível mais elevado, aquele que 

gerencia o seu negócio, e possui um intrínseco conhecimento do produto ou serviço, que vai 

apresentar. “Além da visão tradicional, ele possui uma visão tática do negócio”. 

(CHIAVENATO, p. 289). 

 

Observa-se que o perfil do empreendedor está associado à forma com que ele 

encoraja e apoiam seus colaboradores, a gestão do conhecimento está diretamente 

relacionada a agregar valor à sua organização, revendo práticas de gestão, contribuindo 

para seu crescimento, e sucessivamente se destacando quanto aos seus concorrentes. No 

âmbito organizacional o conhecimento e a informação, estão nos processos da empresa, 

permite analisar, avaliar. 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR 

 

De acordo com Fialho (2007, p. 126), “a existência de indivíduos conhecidos como 

Empreendedores do Conhecimento é a condição básica para o surgimento de novos 

empreendimentos na Sociedade do Conhecimento”. Estes empreendedores aptos em 

aprender e dominando habilidades para acompanhar as mudanças e aplicar em suas 

organizações. 

Segundo Chiavenato (2012 p. 10) aponta algumas características do empreendedor, 

tais como:  

a)    A visão do empreendedor é geralmente apoiada por um conjunto 

interligado de ideias próprias e específicas não disponíveis no mercado; 

b)    Sua abordagem geral para realizar a visão é clara, embora os detalhes 
sejam incompletos, flexíveis e que emergem com a prática; 

  c)    Os empreendedores promovem sua visão com paixão e entusiasmo; 

d)    O empreendedor tem uma visão entusiástica e constitui a força 
impulsionadora da empresa; 

e)    O empreendedor desenvolve estratégias com persistência e 
determinação para transformar a sua visão em realidade; 

f)     Os empreendedores assumem a responsabilidade inicial, a qual permite 
que sua visão venha a ser um sucesso; 

g)    Os empreendedores assumem riscos com prudência, avaliam custos, 
necessidades de mercado/clientes e persuadem os outros a juntar-se a eles e 
a ajudar no empreendimento; 

h)   Um empreendedor é geralmente um pensador positivo e um tomador de 
decisões; 



 

i)     A um empreendedor são necessárias inspiração, motivação e 
sensibilidade. 

  

Assim, o foco é saber aplicar essas características na forma de gestão, dominar 

técnicas e ferramentas adequadas da administração, aplicar em cada tipo de negócio. Lidar 

com seus stakeholders, como resolver conflitos, resultados de suas relações sociais e 

profissionais. 

 

 

 2. COMPETÊNCIA EMPREENDEDORA 

   

  Competência empreendedora em seu conceito Snell (1994), afirma o qual consiste 

em corpo de conhecimento, área ou habilidade, qualidades pessoais ou características, 

atitudes ou visões, motivações ou direcionamentos que, de diferentes formas, podem 

contribuir para o pensamento ou ação efetiva do negócio.  

 Conforme o site da Escola do Sebrae (2015): são as 10 competências 

empreendedoras a seguir: 

1. Busca de Oportunidade e Iniciativa  

Empresários buscam oportunidades e tomam a iniciativa de transformá-las em 

situações empresariais. 

2. Persistência  

Quando a maioria das pessoas tende a abandonar a atividade, empresários bem 

sucedidos tendem a ficar com ela. 

3. Comprometimento 

O empreendedor mantém suas promessas, não importa quão grande o sacrifício 

pessoal. 

4. Exigência de Qualidade e Eficiência 

Tentar fazer algo melhor, mais rápido ou mais barato. 

5. Correr Riscos Calculados 

Correr riscos calculados é um dos principais conceitos de empreendedorismo. 

6. Estabelecimento de Metas 

Esta é a competência mais importante, porque nenhuma das outras vai funcionar 

sem ela. Definir metas e objetivos que sejam significativos e desafiadores. 



 

7. Busca de Informações 

Reunir informações sobre seus clientes, fornecedores, tecnologias e oportunidades. 

8.  Planejamento e Monitoramento Sistemáticos 

Comportamento sistemático significa agir de uma maneira lógica. O planejamento é 

decidir o que fazer. Monitoramento significa verificar. 

9. Persuasão e Rede de Contatos 

Influenciar outras pessoas a segui-los ou a fazer algo por eles. 

10. Independência e Auto-confiança 

Empresários com grande capacidade ou potencial para fazer algo. 

 

 

 Segundo Mara Sampaio (2014 p.141) Competência empreendedora: 

 

está relacionada a um conjunto de conhecimentos (informações), 

habilidades (técnicas) e atitudes (valores) que uma pessoa utiliza com o 

objetivo intencional de promover uma ação inovadora e de ser capaz de 

agregar valor (riqueza) para si e para a comunidade à sua volta. 

  

O gestor empreendedor deve procurar informações assertivas, fontes confiáveis, 

para um bom andamento da empresa. O seu conhecimento reflete na área gerencial e, 

assim, influencia o desempenho organizacional. Surgindo a necessidade da competência 

em informação (CoInfo).  

Soffner (2002) salienta que o conhecimento é o principal recurso que contribui 

para tomada de decisões inteligentes, relacionados a prognósticos, projetos, planejamentos, 

entre outros. 

Para Belluzzo (2014, p. 58) a competência em informação tem um papel 

estratégico no âmbito organizacional, 

uma vez que ela não acontece pela própria informação, mas sim pelo seu 

conteúdo       estratégico. Esse conteúdo não se manifesta diretamente 

porque é apenas o objeto de um processo que necessita da mediação 

humana, mas porque implica no uso de recursos intelectuais como a 

memória, a imaginação, a percepção e o raciocínio, organizados ao redor 

de metodologias que têm como objetivo a identificação dosconteúdos 

estratégicos. Daí é que se deriva a importância de se mapear a CI nas 

organizações e, a partir desse mapeamento, implantar programas de 



 

desenvolvimento nessa área para auxiliar na busca da vantagem 

competitiva pelas organizações (BELLUZZO, 2014, p. 58). 

   

3. O PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL  

Belluzzo (2014) afirma que o desenvolvimento econômico e social depende de 

pessoas capazes de se engajar em novos negócios, com iniciativa, determinação, 

produzindo riqueza e participando do crescimento econômico, abrindo novos empregos e 

gerando valor para a sociedade.  

Devido à concorrência, as empresas enfrentam no mercado atual, consumidores 

cada vez mais exigentes, e a necessidade de fornecer produtos ou serviços de qualidade, 

para satisfazer os desejos dos clientes, mantendo uma posição no mercado. Taticamente é 

importante desenvolver um planejamento estratégico, para auxiliar as empresas a implantar 

organização, direcionamento e controle.  

De acordo com o site SEBRAE: são etapas necessárias para se colocar em 

prática o planejamento estratégico:  

1. Definir o negócio: dar um significado único para as suas atividades da empresa, a fim 

de evitar que ela seja percebida de maneira imprecisa;  

      2. Definir a visão de futuro, com o propósito de criar a imagem da empresa em um 

estado futuro ambicioso e desejável, relacionado essa imagem com a máxima satisfação 

dos clientes; 

      3. Definir a missão. Missão tem como origem o vocábulo “mitere”, que significa, a que foi 

enviado. É a razão de ser da empresa; 

      4. Definir os valores ou princípios filosóficos que regem as ações e decisões da 

empresa, segundo os quais ela age.  

       O plano de negócio de acordo com Chiavenato (2012) é fundamental para 

interpretar a direção do novo empreendimento. Sendo que as utilidades de um plano de 

negócio são muitas, e Chiavenato (2012 p. 160-161) cita algumas: 

a)    cobre os aspectos internos e externos do negócios; 

b)    abrange todo os aspectos atuais e futuros do negócio; funciona 
como uma visão integrada e sistematizada dele; 

c)    serve como um guia abrangente para a condução do negócio; 



 

d)    informa o mercado- principalmente os investidores, bancos e 
financeiras- a respeito do negócio; 

e)    divulga aos parceiros internos e externos as características do 
negócio; 

f)     funciona como um meio de avaliação dos desdobramentos do 
negócio. 

 Dornelas (2008), resumidamente, aborda que “o Plano de Negócios é uma 

linguagem para descrever de forma completa o que é ou o que pretende ser uma empresa”. 

Ele é utilizado para descrever o início meio e fim de um empreendimento. 

Entretanto, é preciso perceber o macro ambiente. Ambiente, esse, constituído 

por variáveis econômicas, demográficas, sociais, políticas, legais, ecológicas, tecnológicos e 

culturais, bem como os aspectos externos compostos por fornecedores, clientes e 

concorrentes. 

Figura 2- O dinâmico ambiente dos negócios 

 

 

Fonte: CHIAVENATO (2005 p. 582). 

 

 Segundo o Portal Administração (2014) - um argumento do planejamento 

estratégico é que o gestor e sua direção tenham firmeza do que se quer para sua empresa, 

relacionado à missão, visão e valores, são elementos indispensáveis para melhorar a 

produtividade e competitividade, ou seja, realizando um diagnóstico em seus pontos fortes e 

fracos (ambiente interno), e oportunidades e ameaças (ambiente externo). É muito 



 

importante para avaliar, durante o trajeto se há necessidade de mudanças ou adaptações de 

acordo com a sua realidade.  

De acordo com Peter Drucker (2003), o planejamento é a tomada de decisão 

antecipada, algo que devemos fazer antes de agir. 

 As mudanças sociais e econômicas estão cada vez mais presentes na vida 

empresarial, e desafios são cada vez mais frequentes. Responder de forma positiva ao 

inesperado a esse cenário e mudanças no mercado, levando a tomar atitude 

empreendedora. 

Para Mara Sampaio (2014 p. 166), “uma pessoa com atitude empreendedora 

parece manter sempre acessa a chama da paixão. É sempre atraída pelo novo, promovendo 

mudanças na sua trajetória e buscando inovar constantemente”. 

         

 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

    Essa pesquisa teve como finalidade analisar a atividade empreendedora, 

dando-se ênfase ao surgimento do empreendedor no Brasil. Ao mesmo tempo, buscou 

definir características, perfis e comportamentos relacionados aos empreendedores, desde o 

surgimento até os tempos atuais e sua atuação dentro das organizações. 

Deve-se estar atento a mudanças ocasionadas diariamente, o empreendedor é 

parte relevante na empresa, que de forma inovadora, criativa, desenvolvendo novas ideias, 

possuindo habilidades humanas, técnicas e conceituais para se manter no mercado 

competitivo. Com um planejamento estratégico, para direção e controle dentro da 

organização. 

Verificou-se que o empreendedorismo evoluiu de acordo com as necessidades 

econômicas de cada época em que coexistiu e teve sempre por finalidade o suprimento de 

carências do mercado, tanto na prestação de serviços quanto na concepção de novas ideias 

e produtos, criando assim uma associação com a definição que atualmente norteia, 

diferencia e destaca o empreendedorismo, a busca constante pela inovação, o que torna 

cada empreendedor uma espécie de revolucionário em algum nível da sua sociedade.  

       A inovação é demonstrada como fator decisivo para o empreendedorismo, 

mudanças ocasionadas dentro das organizações, e tem como fator principal as pessoas, 

que observam e estão à procura de respostas ou soluções. Os recursos humanos são 

capazes de realizar mudanças e transformações. Ou seja, não adianta ter um bom produto 

ou serviço se as pessoas que operam, não atinjam os objetivos da organização. 



 

       Há certamente dificuldades oriundas no caminho dos empreendedores no Brasil, 

que certamente pessoas capazes de superar os obstáculos, com visões estratégicas, 

transformação, inovação, empenhados em seguir e traçar metas. Para estabelecer uma 

meta será exigido do empreendedor a encontrar equilíbrio entre o desafio e o que possa ser 

possível ser realizado. 

       Diante das taxas de desemprego, tem feito com que pessoas busquem o 

empreendedorismo como alternativa de sobrevivência. Sendo uma série de problemas, 

relacionado a esse cenário, é que através da atividade empreendedora por si só não gera 

riquezas e desenvolvimento para o país, como afirmou Dornelas (2005). Sendo considerado 

o inverso, o empreendedorismo por necessidade considera-se negativo na prática 

empreendedora, não contribuindo assim com a economia. 
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