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RESUMO 

O presente trabalho busca analisar as características dos gestores das empresas 
incubadas de Praia Grande, por meio de uma série de procedimentos utilizados para 
definir o comportamento empreendedor. Também buscou a valorização da cultura 
empreendedora, observando-se o contexto local, as características comuns, as 
técnicas utilizadas e os resultados alcançados. Como objetivo específico aspira-se 
levantar dados sobre o perfil empreendedor dos gestores dessas empresas, 
verificando até que ponto e em que grau as características e comportamentos 
empreendedores influenciaram na trajetória da organização, comparando os 
comportamentos empreendedores exercidos pelos gestores em relação aos citados 
pelos pesquisadores do assunto abordados na revisão bibliográfica, através de 
questionários com perguntas fechadas. Os resultados da pesquisa de campo 
permitem a observação da correlação entre a teoria e a prática nos casos 
estudados, respeitando-se as várias diferenças regionais e culturais. Espera-se, com 
este estudo, trazer uma contribuição dessa realidade de formação da cultura 
empreendedora, procurando firmar uma relação entre o saber e a prática vivenciada, 
oferecendo oportunidade para que as empresas incubadas possam ser agentes 
ativas de transformação. 
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ABSTRACT 

The present study aims to analyze the managers features of incubated enterprises in 
Praia Grande, through a set of procedures used to define the enterprising behavior. 
This research also aimed the valuation of enterprising culture, observing the local 
context, the common features, the used techniques and the obtained results. As 
specific objective it is aimed to obtain data about the managers’ enterprising profile of 
these enterprises, verifying in which degree the features and the enterprising 
behavior may influence in the trajectory of organization, comparing the enterprising 
behavior exerted by the managers in relation to that cited by researchers about the 
subject approached in the bibliographic revision, through questionnaires with closed 
questions.  The results of the field research permit the observation of correlation 
between theory and practice in the studied cases, being respected the great regional 
and cultural differences. It is aimed with this study to bring a contribution of this 
reality of formation of enterprising culture establishing a relation between the 
knowledge and practice, offering opportunity for incubated enterprises being active 
agents of transformation.  
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

A complexidade do ambiente empresarial influencia o sucesso de um 

empreendimento. Nesse sentido, dificilmente se consegue afirmar com precisão as 

características e aspectos comportamentais comuns a todo empresário de sucesso. 

Porém, são apontados itens ressaltados pelos estudiosos que tratam das variáveis e 

dos aspectos comportamentais relacionados ao êxito dos empreendimentos 

(BASTOS, 1998). 

Acredita-se que a existência de indivíduos com as características e 

comportamentos empreendedores seja a condição básica para o surgimento de 

novos negócios, pois eles são os agentes responsáveis pelo desencadeamento e 

condução do processo de criação de empresas. Com isso, surge à necessidade de 

investigar o quanto é importante o perfil empreendedor no processo de crescimento 

do seu negócio. 

Considera-se que o empreendedor de hoje seja o motor da economia, um 

agente de mudanças; um indivíduo que cria uma empresa, uma pessoa que compra 

uma empresa e introduz inovações assumindo riscos, explorando novas 

oportunidades, gerando riqueza, empregos e bem estar (SCHUMPETER, 1961).  

Os empreendedores são indivíduos que desempenham um papel fundamental 

na organização, pois a eles é atribuída grande parte do sucesso ou fracasso do 

empreendimento (SEBRAE: EMPRETEC, 2001).  

É certo que a existência de indivíduos conhecidos como empreendedores é a 

condição básica para o surgimento de novos negócios, eles são os agentes 
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responsáveis pelo desencadeamento e condução do processo de criação de 

unidades produtivas. Muitas pessoas criam empresas.  

E, para que se possa mensurar se as características empreendedoras 

exercidas por esses gestores, influenciam no processo de desenvolvimento do 

empreendimento, torna-se necessário identificar tais características e 

comportamentos, possibilitando a elaboração de plano de negócios com maiores 

chances de sucesso e monitoramento; propor programas de treinamento para 

indivíduos com potencial empreendedor e evitar fracassos futuros. 

1.1 Apresentação do trabalho 

A idéia inicial deste trabalho surgiu da necessidade de identificar quais 

características empreendedoras são exercidas pelos gestores das empresas 

sediadas na Incubadora de empresas de Praia Grande/SP.  

Procura-se mostrar as razões pelas quais essas empresas foram instaladas e 

por permanecerem ativas, e se aplica um comportamento empreendedor para o 

desenvolvimento de seus negócios, reconhecendo o esforço e a coragem dos seus 

administradores em transformar um pequeno negócio em um grande 

empreendimento. No caso das empresas incubadas de Praia Grande, trata-se de 

indústrias, comercio e prestadores de serviços de pequeno porte e a maioria no 

inicio de suas atividades, cujas características individuais dos seus gestores são 

relevantes ao negócio.  
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Cabe salientar que a pesquisa é de natureza exploratória, onde procura 

observar, descrever, registrar, analisar, identificar e comparar as CCEs consideradas 

essenciais para o empreendedor e correlacionar os resultados definidos como 

empreendedoras.  

A pesquisa procurará assim identificar um novo conhecimento através da 

elaboração de um conjunto de passos que permitam obter a informação necessária 

para respondê-la e procurando atingir um alto grau de confiabilidade da resposta 

obtida.  

O empreendedorismo tem sido muito discutido no Brasil, principalmente nos 

últimos 15 anos e, hoje, ser um empreendedor é imprescindível para o sucesso 

pessoal, pois, por trás de novas idéias que vem revolucionando a sociedade, há 

sempre um visionário que, com seu talento, somado a outras características, está se 

destacando em empreendimentos de sucesso. 

Este trabalho surgiu da necessidade de se identificar se as características 

pertinentes aos gestores de micro e pequenas empresas, e seus comportamentos 

influenciam nos resultados do seu empreendimento. Dentro deste contexto, 

necessita-se especificar um pouco mais o tema e partir para a análise do 

empreendedor. Para facilitar o estudo e o entendimento, busca-se na literatura 

existente algumas definições e teorias sobre empreendedorismo.  

Para tanto, analisa-se a incubadora de empresas de Praia Grande/SP, 

através de uma pesquisa de campo realizada nas empresas “sobreviventes” na 

incubadora, verificando, em cada etapa de sua existência, quais os fatores que 

contribuíram para que a situação da mesma chegasse ao estágio atual. 

Considerando que, na teoria, o comportamento empreendedor está relacionado ao 

sucesso empresarial, a pesquisa procurará definir até que ponto esses 
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comportamentos comprometem os resultados da empresa, analisando as decisões 

tomadas e implementadas, seus impactos no desenrolar dos negócios e os 

conseqüentes resultados.  

1.2 Problema da pesquisa 

Faz-se necessário estudar os procedimentos utilizados para a valorização da 

cultura empreendedora na gestão das micro e pequenas empresas, buscando 

elementos que respondam aos seguintes questionamentos: Quais fatores levam o 

ser humano a ser mais ou menos empreendedor? Há necessidade da utilização de 

uma ou mais características empreendedoras para o sucesso do negócio? Estas 

indagações são o ponto de partida para uma busca às respostas que pudessem 

esclarecer qual o estado da arte do empreendedorismo em empresas incubadas. 

1.3 Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo principal analisar as características e 

comportamentos empreendedores dos gestores das empresas incubadas da cidade 

de Praia Grande, na Baixada Santista, por meio de parâmetros importantes na 

criação, manutenção e desenvolvimento do empreendimento. 
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1.3.1 Objetivos específicos 

• Verificar até que ponto e em que grau, as características empreendedoras 

influenciaram na trajetória da organização; 

• Relacionar traços de maior relevância do comportamento dos 

empreendedores; 

• Comparar os comportamentos empreendedores exercidos pelos gestores das 

empresas incubadas em relação aos citados na literatura existente.

1.4 Justificativa 

Considerando que, na teoria, o comportamento empreendedor está 

relacionado ao sucesso empresarial, esta pesquisa procurará definir até que ponto 

esses comportamentos comprometem os resultados da empresa.  

Neste contexto, faz-se necessário estudar os procedimentos utilizados para o 

perfil do comportamento do empresário, buscando elementos que respondam aos 

questionamentos sobre o empreendedorismo. Ressalta-se que o sucesso de um 

negócio está relacionado a atributos e comportamentos de seus empreendedores, 

que combinam talento, conhecimento e persistência para, não apenas sobreviver, 

como também crescer, se desenvolver e conquistar o mercado. No caso de 

empresas de pequeno porte, as características individuais dos empreendedores são 

consideradas cruciais para o desenvolvimento dos negócios. As características do 
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empreendedor, suas atitudes e comportamento são os fatores que o conduzem ao 

sucesso (DOLABELA, 1999). 

1.5 Metodologia da pesquisa 

A metodologia adotada será através de uma pesquisa de campo de caráter 

exploratório, iniciando pela bibliografia existente, que privilegia o entendimento 

analítico em que a manifestação prática do fenômeno em questão se dá com a 

preocupação voltada às informações considerando as publicações, revistas, sites, 

entrevistas, entre outras fontes, objetivando identificar e analisar as características 

perfil e comportamento empreendedor. A pesquisa bibliográfica busca assim 

entender e aprofundar no conhecimento sobre o tema, além de identificar suas 

causas e correlações. 

A revisão bibliográfica, portanto, oferece embasamento para a pesquisa de 

campo, à medida que identifica em que estado se encontra o problema e a literatura 

existente sobre o tema. 

Com relação a esse contexto, a utilização de meios comparativos, entre a 

teoria e a prática que serão pesquisadas neste trabalho, contempla as CCEs como 

uma combinação e classificação de padrões, bem como o tratamento de incerteza. 

Pois, questiona se o comportamento do indivíduo considerado empreendedor é 

influenciado diretamente por situações difíceis de serem modeladas. 

Desta forma, na revisão bibliográfica da presente pesquisa, serão levantadas 

várias características e comportamentos considerados empreendedores que devem 
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ser desenvolvidos pelos gestores com o máximo grau de envolvimento possível, que 

estão classificados de forma aleatória, porém seguindo de classes com 

características diferentes, conforme quadro 1.  

Quadro 1.  Características Comportamentais Empreendedoras  

Características Especificação 

1 - Necessidades 

1. Aprovação/Reconhecimento 
2. Independência/Autonomia 
3. Desenvolvimento pessoal 
4. Segurança 
5. Auto-realização 
6. Qualidade e eficiência 
7. Poder/Status 
8. Inovação 

2 - Conhecimentos 

9. Aspectos técnicos relacionados com o negócio 
10. Experiência na área comercial 
11. Escolaridade 
12. Experiência em empresas 
13. Formação complementar 
14. Vivência com situações novas 

3 - Habilidades 

15. Identificação de novas oportunidades 
16. Valoração de oportunidades  
17. Criatividade 
18. Comunicação persuasiva 
19. Negociação 
20. Aquisição de Informações 
21. Resolução de problemas 
22. Alcançar metas 
23. Motivação e decisão 
24. Organização 
25. Flexibilidade 
26. Controle racional dos impulsos 
27. Resiliência 

4 - Valores 

28. Existenciais 
29. Estéticos 
30. Intelectuais 
31. Morais 
32. Éticos 
33. Religiosos 
34. Autoconfiança 
35. Autenticidade 
36. Lealdade 
37. Ambição 
38. Disposição ao risco 
39. Perseverança 
40. Familiares 

FONTE: Mori (1998); SEBRAE: EMPRETEC (2001). Adaptada pelo autor. 
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A seguir, será adotada a pesquisa de campo que, conforme Bastos (1998) 

questiona a veracidade de alguns posicionamentos, tais como: que as 

características de personalidade do empreendedor e seu comportamento, medidas 

por teste, questionários, entrevistas, são preditoras efetivas para avaliação de 

sucesso a ser obtido por ele; também, que existem padrões (ou tipos) de 

empreendedores definidos em termos de um conjunto de características de 

personalidade e de comportamento; e, por último, que certos padrões estão 

associados com o sucesso a ser obtido pelo empreendedor. 

Para isso, serão utilizadas as informações coletadas através da pesquisa de 

campo com empreendedores das empresas incubadas de Praia Grande, todas em 

sua fase inicial, e procurando elementos que respondam se CCEs foram ou estão 

sendo exercidos pelos gestores para o desenvolvimento do empreendimento. Estes 

dados servirão para validar um método comparativo que procura explicitar o 

comportamento e identificar características que determinam o comportamento 

desses empreendedores, na busca de uma ou mais respostas para o problema. 

Os procedimentos de coleta de dados serão questionário, observação 

participante e análise de conteúdo, para o estudo relativamente intensivo de um 

pequeno número de unidades.  

A preparação dos dados procura seguir uma estrutura que determine os 

grupos que possuem características comuns. Isto é, agrupar os dados com 

informações complementares. Não há limitação, contudo serão pesquisados 40 

CCEs elencadas no quadro 1.  
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1.6 Estrutura do trabalho 

No primeiro capítulo deste estudo, faz-se a abordagem ampla e geral sobre a 

pesquisa identificando o problema, objetivo geral e específico, valorizando o assunto 

através da justificativa, metodologia e a estrutura do trabalho. 

No segundo capítulo, ressalta-se as definições de Empreendedorismo, 

através de uma revisão da literatura sobre os principais estudos e pesquisas 

realizadas no campo do empreendedorismo, quanto a sua evolução a fim de defini-lo, 

contextualizá-lo, destacando os principais traços do perfil empreendedor. Também, 

trata-se sobre as dificuldades para se empreender e o perfil do empreendedor 

brasileiro.  

No terceiro capítulo faz-se uma abordagem sobre quatro grupos de 

características comportamentais empreendedoras e suas respectivas especificações.  

No quarto capítulo são enfatizadas as incubadoras de empresas, tipos e 

modalidades existentes no Brasil e na seqüência uma definição das MPEs, sua 

função econômica, conceitos, sua importância e a taxa de mortalidade. 

No quinto capítulo, foi identificada a metodologia para a coleta de dados, o 

delineamento da pesquisa, procedimento e estrutura do questionário, os 

procedimentos para coleta e análise dos dados, alem dos critérios e validação e 

suas limitações. 

O sexto capítulo refere-se à interpretação e análise dos resultados da 

pesquisa, descrevendo as características das empresas incubadas, o 

comportamento empreendedor dos gestores dentro dessas organizações e a relação 
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de tais comportamentos no sucesso do negócio, analisando o ambiente, infra-

estrutura e formação dos empreendedores. 

No sétimo capítulo apresenta-se a aplicação e discussão dos resultados, 

analisando as necessidades do empreendedor, seus conhecimentos, habilidades e 

valores, fazendo uma análise geral dos aspectos investigados. 

Por fim, no oitavo capítulo, aborda-se as conclusões do estudo, ressaltando 

as características comportamentais empreendedoras que mais se destacam no 

contexto das MPEs. 
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CAPÍTULO II - REVISÃO DE LITERATURA A RESPEITO DO 

EMPREENDEDORISMO ATÉ OS DIAS ATUAIS 

 O empreendedorismo é um dos principais motores da economia em nossa 

sociedade, promovendo e gerando riqueza, bem-estar através da geração de 

empregos. Muitas pessoas adquirem estas características sem precisar freqüentar 

cursos, contudo, tem-se a firme convicção de que elas podem ser desenvolvidas e 

lapidadas (CUNHA E FERLA, 1997). 

 Considerando que a riqueza de uma nação é medida pela sua capacidade de 

produzir, em quantidade suficiente, os bens e serviços necessários para o bem estar 

da população, o empreendedorismo pode ser o caminho para solucionar os graves 

problemas sócio-econômicos da população. 

 Segundo Agostini (2001:1) o empreendedorismo: 

Não é ainda uma ciência, apesar de ser uma das áreas onde mais se 
pesquisa e se publica. Isso quer dizer que ainda não existem 
paradigmas, padrões que possam, por exemplo, nos garantir que, a 
partir de certas circunstâncias, haverá um empreendedor de 
sucesso. Mas muita coisa pode ser dita sobre o empreendedor. 

O autor também cita: 

... o empreendedorismo é um fenômeno cultural, ou seja, é fruto dos 
hábitos, práticas e valores das pessoas. Existem famílias mais 
empreendedoras do que outras, assim como cidades, regiões, 
países. Na verdade aprende-se a ser empreendedor através da 
convivência com outros empreendedores, em um clima em que ser 
dono do próprio nariz, ter um negócio, é considerado algo como 
muito positivo. Pesquisas indicam que as famílias de 
empreendedores têm maior chance de gerar novos empreendedores 
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e que eles quase sempre têm um modelo, alguém a quem admiram e 
imitam.

Existem muitos conceitos de empreendedorismo, há mais de três séculos 

pesquisa-se sobre o assunto e, desde suas origens históricas, aos mais 

contemporâneos da atual era da Informação e do conhecimento, é imprescindível 

que não só as organizações, mas cada elemento volte-se para este tema. Sendo o 

papel do empreendedor fundamental na sociedade, seja na área ecológica, saúde, 

financeira, econômica, social ou administrativa de organizações, com ou sem fins 

lucrativos. 

Nenhum século na história humana passou por tantas 
transformações sociais radicais como o século XX. Estas 
transformações podem vir a ser os eventos mais importantes de 
nosso século e seu legado duradouro. Nos países desenvolvidos e 
de mercados livres – que contém um quinto da população do mundo, 
mas são um modelo para os restantes – o trabalho e a força de 
trabalho, a sociedade e a forma de governo são, na última década 
deste século, qualitativas e quantitativamente diferentes, não só 
daquilo que eram nos primeiros anos do mesmo, mas também de 
tudo que existiu em qualquer outro momento da história; em suas 
configurações, seus processos, seus problemas e suas estruturas 
(DRUCKER, 1996:145). 

Para Schumpeter (1961), a essência do empreendedorismo reside na 

inovação que incide na percepção e exploração de novas oportunidades no campo 

de negócios.   

Dentro de um cenário de grande turbulência, com a rapidez das 

transformações na economia, na política, tecnologia e, conseqüentemente, do 

mercado de trabalho, vem-se consolidando no Brasil a necessidade de empreender. 

Nesse contexto, a necessidade de se ter pessoas com “espírito empreendedor” é 

essencial para a criação de novas possibilidades. 

Grande parte do mérito dessa corrente de pensamento deve-se a McClelland, 

pelo trabalho que estudou o comportamento de civilizações diante do 
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desenvolvimento ou do declínio. Ele verificou que um dos pontos que diferenciava as 

civilizações de sucesso e as não bem sucedidas no processo de desenvolvimento 

era a existência de modelos que influenciavam o comportamento da população em 

geral (FILION, 1998). 

A busca dessas informações surgiu da necessidade de se procurar investigar 

o quanto é importante o comportamento empreendedor para o crescimento 

econômico do país. 

O tema “empreendedorismo” vem se destacando entre os empresários bem 

sucedidos como um fator essencial para o sucesso do empreendimento.  

A motivação para esta pesquisa surgiu da necessidade de se procurar 

investigar o quanto é importante o comportamento empreendedor no processo da 

criação e no desenvolvimento do empreendimento.  

Conforme relatório divulgado pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 

2004) o Brasil se mantém, numa lista de 34 países, entre os sete que mais 

empreendem no mundo, no sentido de montar um negócio próprio. Contudo, fica 

demonstrado que algumas das causas dessa alta taxa de empreendedorismo, em 

46%, são causadas pela necessidade e não pela oportunidade. A pesquisa também 

levanta três fatores limitantes à atividade empreendedora, a saber: falta de acesso 

ao crédito, excesso de burocracia e de impostos e capacitação insuficiente. 

A maior concentração de novos empreendedores está nas MPEs, que 

representam 99% do número de empresas formais existentes no Brasil, empregando 

com carteira assinada 35 milhões de pessoas (GEM, 2004). 

Especificamente, as MPEs carregam um potencial empreendedor, 

característico da pequena empresa que contribui fortemente para o "contínuo 
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arejamento" do tecido econômico, de outro, as suas debilidades estruturais que 

provocam altos índices de mortalidade que também será pesquisado no trabalho. 

Outros aspectos, além do capital, podem ser relacionados ao fracasso de 

empreendimentos. A falta de perfil empreendedor, aliada às condições econômicas 

desfavoráveis e pouco conhecimento da área de atuação são, sem dúvida, fatores 

que conduzem ao fracasso. Mesmo com o elevado índice de mortalidade, as 

empresas de pequenas dimensões são um dos principais motores da economia do 

Brasil, gerando milhões de empregos e contribuindo para a riqueza nacional e 

regional.  

Estima-se que o Brasil comporte um contingente de 15 milhões de 

empreendedores, um dos maiores entre os países pesquisados pela GEM, perdendo 

apenas para os EUA (GEM, 2004).  

Para identificar o comportamento empreendedor, pode-se definir que exista o 

ideal e o real. O perfil ideal é uma abstração formada a partir das exigências de 

novas interpretações das abordagens administrativas já existentes e também da 

necessidade de compreensão dos novos campos do conhecimento humano. Já o 

perfil real engloba o perfil ideal, juntamente com as características pessoais e a 

influência do meio. 

 Sabemos que um país não tem condições de se desenvolver 
plenamente sem pessoas capazes de aproveitar oportunidades, 
melhorar processos e inventar negócios. Sem o tal espírito 
empreendedor não há país que vá para frente (BERGAMASO, 
2001:23).

Thimmons (1994) afirma que o empreendedorismo é uma revolução 

silenciosa, que será para o século XXI mais do que foi a Revolução Industrial para o 

século XX. 
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O SEBRAE estimula e orienta esses empreendedores, proporcionando-lhes 

um espaço para abrir e muitas vezes formalizar seus negócios, através da 

Incubadora de empresas. Neste contexto, faz-se necessário estudar os 

procedimentos utilizados para a valorização da formação da cultura empreendedora 

nas empresas incubadas.  

Observa-se que as incubadoras de empresas brasileiras têm como objetivo 

acelerar o processo de criação e acompanhamento das micro e pequenas 

empresas, assessorando em seu processo de desenvolvimento e inserindo 

modernos métodos de gestão. As incubadoras deverão congregar, articular, 

aprimorar e divulgar os esforços institucionais e financeiros de suporte a esse tipo de 

empreendimento, a fim de ampliar e otimizar os recursos que deverão ser 

canalizados para apoiar a geração e consolidação dessas empresas inovadoras.  

As micro e pequenas empresas têm certo grau de dificuldade para defini-las, 

uma vez que devem ser considerados fatores quantitativos e distintas realidades 

econômicas, nacionais e regionais (KRUGLIANSKAS, 1996).  

Contudo, o SEBRAE (2006) considera uma classificação feita por setor de 

atividade e número de funcionários. 

Outro fator que explica fortemente o desenvolvimento dessas empresas é a 

sua capacidade de incorporar inovações. Esses atributos não se têm mostrado 

suficientes para assegurar a sobrevivência do expressivo número de novas 

empresas. Isso se coloca como desafio de encontrar ou construir mecanismos, 

especialmente institucionais, que contribuam para o fortalecimento dessas 

empresas. Dentro deste contexto, necessita-se especificar um pouco mais o tema e 

partir para a análise do empreendedor.  
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Em muitos estudos realizados sobre o fenômeno empreendedorismo ou 

entrepreneurship, observa-se que não há consenso entre os estudiosos e 

pesquisadores a respeito da exata definição do conceito de empreendedor.  

É certo que indivíduos tidos como empreendedores têm um comportamento 

diferenciado de cidadãos comuns, conforme verifica-se nas próprias definições de 

empreendedorismo. Nesse sentido, serão pesquisados tais comportamentos no 

sentido de facilitar o entendimento das variáveis determinantes do 

empreendedorismo, como um conjunto de características psicológicas relativamente 

estáveis que influenciam a maneira pela qual o indivíduo interage com seu ambiente 

(LEZANA E TONELLI, 1998). 

O principal motivo de preocupação da pesquisa com as empresas incubadas 

e a necessidade de redução da taxa de mortalidade das MPEs, principalmente, pelo 

fato que as empresas incubadas sobrevivem por mais tempo. 

As MEPs, no nosso país, representam para a economia nacional um papel 

fundamental, por assegurarem o desenvolvimento e a estabilidade da nação.  

No entanto, é sabido que no Brasil, parcela significativa das empresas de 

pequeno porte tem vida curta.  

De acordo com Bessone (2000), mais de 80% dessas empresas não 

ultrapassam o quinto ano de vida. Isto representa desperdício de energia e recursos, 

reduzindo o poder de consumo e gerando desconforto social de milhares de 

empreendedores do país. 

O aumento do índice de desemprego, e, com poucas alternativas, os ex-

funcionários de empresas, começaram a criar seu próprio negócio, muitas vezes 

com economias advindas das demissões. 
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De acordo com Gerber (1996), a personalidade empreendedora transforma a 

condição mais insignificante numa excepcional oportunidade.  

Ray (1993) pesquisou empreendedores de vários países com o objetivo de 

entender como eles percebiam o sucesso. Com os resultados obtidos, segundo o 

autor, não há um tipo ideal de personalidade ou um conjunto especial de atributos 

que garanta o sucesso. A pesquisa confirma que o sucesso de um empreendimento 

está relacionado a atributos e comportamentos de seus empreendedores, que 

combinam talento, conhecimento e persistência para, não apenas sobreviver, como 

também o crescer, se desenvolver e conquistar o mercado. No caso de empresas de 

pequeno porte, acredita-se que tais características individuais, são essenciais para o 

desenvolvimento dos empreendimentos.  

Em função do importante papel exercido pelas empresas de pequena 

dimensão no Brasil, faz-se necessário um entendimento sobre os aspectos que 

contribuem para o sucesso ou fracasso das mesmas e sirvam para sustentar 

instrumentos que ampliem e melhorem o entendimento a respeito deste fenômeno. 

2.1 Abordagem conceitual 

A palavra empreender é derivada de “imprehendere”, do latim, se originou na 

palavra francesa (entrepreneur), e os ingleses agregaram o sufixo “ship” (posição, 

grau, relação, estado, qualidade, perícia ou habilidade), surgindo a expressão 

“entrepreneurship”, da língua inglesa. A expressão “Empreendedor” foi incorporada à 

língua portuguesa no século XV (BARRETTO, 1998). 
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Bastos (1998) afirma que o comportamento é um mecanismo que indivíduos 

utilizam para dar resposta a um determinado evento na busca de satisfazer um 

conjunto de necessidades. Assim, o processo comportamental é iniciado com a 

ocorrência de um evento e concluído através da execução de uma ação. 

Pinchot III (1989) define ainda o termo intrapreneur ou intraempreendedor, 

como aquele que, mesmo sem deixar a organização onde trabalha, realiza atos de 

criação ou inovação típicos de um empreendedor. O que diferencia este último do 

empreendedor, portanto, é o fato de atuar de forma empreendedora, só que dentro 

de uma empresa já estruturada, não sendo necessariamente o dono.   

Devemos, hoje em dia, apoiar pessoas com idéias e iniciativa - os 
entrepreneur, porque elas são agentes de mudanças e nossa 
esperança para o futuro. A experiência mostra que as empresas 
bem-sucedidas são aquelas que conseguiram manter uma liderança 
de mudanças em relação aos concorrentes (PINCHOT III, 1989:5). 

De acordo com Hirish (1986), o primeiro exemplo de empreendedorismo é 

creditado a Marco Pólo, ao tentar estabelecer uma rota comercial para o Oriente. 

Como empreendedor, Marco Pólo assinou um contrato com um 
homem que possuía dinheiro (hoje mais conhecido como capitalista) 
para vender as mercadorias deste. Enquanto o capitalista era alguém 
que assumia riscos de forma passiva, o aventureiro empreendedor 
assumia papel ativo, correndo todos os riscos físicos e emocionais 
(DORNELAS, 2001:27). 

Na Idade Média, o termo empreendedor foi usado pelos gestores de grandes 

projetos, com recursos do governo. Já no século XVII, Richard Cantillon, importante 

economista e escritor da época, correlacionou o risco envolvendo o empreendedor, 

diferenciando-o do capitalista, que era aquele que fornecia o capital (DORNELLAS, 

2001).   
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Oliveira (1995) considera que Cantillon não só diferenciou o empreendedor

como aquele que assumia riscos do capitalista, mas também, na contratação de 

empregados e administração de cada aspecto pertinente ao negócio. A partir do 

século XVIII, o empreendedor vem sendo confundido com gerentes e donos de 

empreendimentos.  

Em muitos estudos realizados sobre o empreendedorismo ou 

entrepreneurship, observa-se que, pelas mudanças impostas pelo mercado e pela 

dificuldade de se estabelecer alguns conceitos, as CCEs, que se considerava há 

alguns anos atrás, hoje já estão desatualizadas e, por não ter uma metodologia 

definitiva de estudo sobre o assunto, novos conceitos estão surgindo e outros 

comportamentos perdendo valor. Contudo, alguns conceitos permaneceram e foram 

citados por vários pesquisadores como sendo características e comportamentos 

empreendedores. 

Conforme Say (1983), representante da escola clássica francesa - que 

focaliza em primeiro lugar o empreendedor e o lucro - o empreendedor é designado 

como aquele que é remunerado pelo lucro.  

Say definia o empreendedor como responsável por reunir todos os fatores de 

produção e descobrir, no valor dos produtos, a reorganização de todo capital 

empregado, o valor dos salários, os juros, o aluguel, bem como os lucros que lhe 

pertencem, ou seja, uma definição de empreendedorismo bem mais centrada nos 

negócios. Para ele, o julgamento, a perseverança, conhecimento sobre o mundo, 

assim como sobre os negócios, e possuir a arte da superintendência e da 

administração, eram os requisitos primordiais para um empreendedor (LONGEN, 

1997).   
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Segundo Oliveira (1995), existe uma definição de entrepreneur bem mais 

centrada nos negócios, onde o define como aquele indivíduo que recombina capital, 

recursos físicos e mão-de-obra de alguma maneira original, inovadora.  

Já Drucker (1975) define o empreendedor como alguém que consegue 

resultados, e não necessariamente como alguém que manipula recursos disponíveis 

usando certas práticas. O autor ainda define o entrepreneur como quem funda a 

empresa ou amplia os negócios de uma empresa já existente, e o identifica 

apresentando três traços relacionados no perfil desse personagem: a criatividade, a 

insatisfação com o status quo e a determinação pessoal. O empreendedor utiliza o 

seu espírito inovador para encontrar uso para situações até então inúteis, 

transformando-as em recursos, atribuindo-lhes utilidade. 

 Drucker (1987) considera que o empreendedor é uma pessoa que vê a 

mudança como norma e a explora como sendo uma oportunidade. Geralmente, ele 

não provoca a mudança por si mesmo. Mas, se isto define o empreendedor e o 

empreendimento, o empreendedor sempre está buscando a mudança, reage a ela, e 

a explora como sendo uma oportunidade. 

Drucker (1996) afirma que os "velhos criadores de emprego" estão perdendo 

empregos desde o final dos anos 60 e que a criação e o crescimento dos empregos 

nos Estados Unidos estão ocorrendo em um "novo setor", o das pequenas 

empresas. Trata-se de um processo caracterizado pelo autor como de profunda 

mudança, de uma economia "gerencial" para uma economia “empreendedora". 

Considera ainda que as mudanças e a forma visionária, que nem sempre é vista 

pelos demais, podem ser desenvolvidas nas pessoas. O fato de criar algo novo, 

diferente, transformar valores, não restringem o empreendimento a instituições 

exclusivamente econômicas, e a capacidade para conviver com riscos e incertezas 
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envolvidas nas decisões, fazem parte da vida de um empreendedor. Conforme o 

autor, não existe maior recurso em uma economia que o poder aquisitivo. E o poder 

aquisitivo é criação do empreendedor inovador. 

Para Farrel (1993), restringe-se a atuação de um empreendedor 

especificamente no ambiente das empresas. A idéia fundamental, segundo este 

autor, é que "os empreendedores são movidos pela visão focada em produtos e 

clientes", enquanto os "gerentes profissionais, pela visão de administrar uma 

empresa". Com essa diferenciação, Farrel quer dizer que há um especial apego, um 

“orgulho pessoal” do empreendedor para com seus produtos e seus clientes, que 

não existe gerente comum.  

De acordo com Amit (1993), os empreendedores são indivíduos que inovam, 

identificam e criam oportunidades de negócios, montam e coordenam novas 

combinações de recursos (funções de produtos), para extrair os maiores benefícios 

de suas inovações.

Já para Filion (1998), o empreendedor é alguém que imagina, desenvolve e 

realiza suas visões. A visão, ou processo visionário, é uma idéia ou um conjunto de 

idéias e objetivos (imagens) que se quer atingir no futuro. Ele apresenta três 

categorias de visão: as emergentes (primárias), as centrais e as complementares. As 

visões resultam de idéias acerca de produtos e/ou serviços imaginados pelo 

empreendedor antes do início de um novo negócio. Neste estágio, o empreendedor 

tem apenas uma imagem pouco nítida do formato final que terá seu 

empreendimento. Ele normalmente se "inspira" com um insight súbito sobre alguma 

característica do produto, que o torna especial ao atender a alguma necessidade de 

mercado, sem saber ainda se a idéia é economicamente viável ou onde encontrar os 

recursos para financiá-la.  
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Porém, cabe ressaltar que a definição de empreendedorismo dada por Filion 

(1991), também merece destaque, por contemplar os aspectos familiares e sociais. 

Segundo o autor, um empreendedor é alguém que exerce controle sobre uma 

produção que não seja só para o seu consumo pessoal. 

McClelland (1961) mostrou que o ser humano é um produto social e tende a 

reproduzir seus próprios modelos. Assim, quanto mais empreendedores uma 

sociedade tiver e quanto maior for o valor dado a eles, maior será a quantidade de 

jovens que tenderão a imitá-los, incutindo na cultura da sociedade o espírito e as 

características peculiares do empreendedor. O autor descobriu, também, que a 

presença de alta necessidade de realização faz com que sejam observáveis 

algumas características como: desejo de assumir a responsabilidade pessoal pelas 

decisões; preferir decisões envolvendo níveis moderados de risco; interesse em 

feedback imediato sobre o resultado das decisões tomadas; e desinteresse por 

trabalhos repetitivos, rotineiros. 

Uma leitura comparativa mostra que, em princípio, os autores se referem à 

mesma necessidade, descrevendo o empreendedor como sendo uma minoria que, 

quando desafiada por uma oportunidade, está disposta a trabalhar arduamente para 

conseguir algo. Essas pessoas, independentemente de suas atividades, fazem com 

que as coisas aconteçam. É o sujeito com forte necessidade de realização e de 

poder e tem habilidade para influenciar pessoas. Tem ainda, vontade de ter seu 

próprio negócio e aproveita as oportunidades que surgem (SEBRAE: EMPRETEC, 

2001). 

A maioria dos autores concorda que, em geral, todo empreendedor segue 

uma linha padrão de comportamento, que o leva a realizar seus sonhos e alcançar 

seus objetivos. São pessoas que precisam ser donos de suas próprias decisões e 
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seus próprios caminhos, entretanto vale ressaltar, que isso não significa falta de 

limites ou parâmetros. 

Schumpeter (1978) afirma que empreendedor é o responsável pelo processo 

de destruição criativa, sendo o impulso fundamental que aciona e mantém em 

marcha o motor capitalista, constantemente criando novos produtos, novos métodos 

de produção, novos mercados e, implacavelmente, sobrepondo-se aos antigos 

métodos menos eficientes e mais caros. As funções inovadoras e de promoção de 

mudanças do empreendedor que, ao combinar recursos em uma maneira original, 

servem para promover o desenvolvimento e crescimento econômico.  

Nos primeiros anos do século XX, o uso do termo empreendedor não era 

usado habitualmente pelos autores, mas sim “empresário”, o qual aparece como um 

dos fatores do desenvolvimento econômico, junto com a “nova combinação dos 

meios de produção” e o crédito. Chamava-se “empreendimento” a realização de 

combinações novas; chamam “empresários” os indivíduos cuja função é realizá-las, 

diferenciando os “empresários” dos “capitalistas”, afirmando-se que os primeiros são 

responsáveis pelas novas combinações produtivas, enquanto que os segundos são 

“proprietários de dinheiro, de direitos ao dinheiro, ou de bens materiais”.  

Sendo assim, considera-se que o empreendedor é aquele que destrói a 

ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela 

criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e 

materiais (SCHUMPETER, 1961). 

 O autor fala, também, de uma “personalidade do empresário” cujos traços 

são: vontade de conquistar, sonho de achar um “reino” particular, impulso para lutar, 

criar e liderar, sendo que o ganho pecuniário é mesmo a expressão mais exata do 

sucesso. E, também, associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico, à 



39

inovação e ao aproveitamento de oportunidades em negócios. É alguém que faz 

novas combinações de elementos, introduzindo novos produtos ou processos, 

identificando mercados de exportação ou fontes de suprimento, criando novos tipos 

de organização (SCHUMPETER, 1983). 

Leite (1999) afirma que não se deveria gastar tempo nem dinheiro com 

discussões sobre o fim dos empregos, e sim com a formação de empreendedores, e 

pessoas capazes de criar seus próprios empregos. O autor considera que o desafio 

é criar seu próprio trabalho, eternizando seu emprego e que a resposta está na 

preparação para criar um negócio próprio, ou seja, ser um empreendedor. Ele 

considera que os passos para isto ocorrem na qualificação tecnológica para adquirir 

informações, ter conhecimentos na área administrativa, aceitar uma realidade de 

micro empresário, não se especializar “demais” em um assunto. 

De acordo com Oliveira (1995), o empreendedor é todo indivíduo que tem a 

responsabilidade de tomar decisões e o faz no propósito de formar um novo negócio 

ou desenvolver negócios já existentes. São aqueles que elevam substancialmente 

seu valor patrimonial, várias vezes acima da média esperada das empresas 

congêneres no mesmo período e no mesmo contexto sócio-político-econômico, 

tendo granjeado, com isso, alto prestígio perante a maioria das pessoas que 

conhecem esta empresa ou tem relacionamentos com ela.  

Considera-se que os empreendedores não são frutos, unicamente, de suas 

habilidades e talentos pessoais: em contextos sociais, econômicos e políticos nos 

quais as oportunidades para empreender rareiam empreendedores, simplesmente 

não irão aparecer.  

Assim, empreendedores são fenômenos sociais antes de serem um 

fenômeno psicológico, podendo sintetizar em quatro principais fatores isolados, os 
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elementos que, mesmo em sociedades complexas, sejam capazes de produzir 

situações que favoreçam o aparecimento de empreendedores, sendo a conjuntura 

política econômica e social. Empreendedores frente a situações, muitas vezes 

desfavoráveis, são capazes de formar verdadeiras fortunas. Outro é o 

desenvolvimento de tecnologias de ponta que levam ao surgimento de novas áreas 

de negócios aos que são capazes de vê-los como oportunidades para empreender.  

Para Dolabela (1999), o empreendedor é uma pessoa que imagina, 

desenvolve e realiza visões. Para o autor, a criatividade é também a geradora de 

idéias, a responsável pela criação de soluções para eventuais problemas. Permite-

se aprender através dos erros e acertos e quando necessário corrigi-los com 

alternativas criativas, sem que haja dificuldade na tomada de decisão. Assumir risco 

está diretamente relacionado a desafios e para empreendedores de sucesso, quanto 

maior for o desafio, mais estimulante será a jornada. 

No entanto, entre os diversos enfoques existentes sobre empreendedorismo, 

a definição de Lezana e Tonelli (1998) se destaca pela sua abrangência. Os autores 

consideram que os empreendedores são pessoas que perseguem o benefício, 

trabalham individual e coletivamente. Podem ser definidos como indivíduos que 

inovam, identificam e criam oportunidades de negócios, montam e coordenam novas 

combinações de recursos (funções de produção), para extrair os melhores 

benefícios de suas inovações num meio incerto. 

Inúmeros aspectos envolvem a figura do empreendedor e sua relação com a 

empresa, não existindo um protótipo de empreendedor ou mesmo de personalidade 

empreendedora. Porém, uma forma bastante usada de focalizar as características 

ou traços de personalidade esperados dos empreendedores é a partir do 

estabelecimento de um perfil empreendedor. 
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As descrições das necessidades dos empreendedores como déficit ou 

manifestação de um desequilíbrio interno do indivíduo, podem ser satisfeitas 

frustradas ou mesmo compensadas. A necessidade surge quando há ruptura do 

estado de equilíbrio do organismo, causando tensão, insatisfação, desconforto e 

desequilíbrio. Conseqüentemente, também são descritas outras necessidades, como 

aprovação. Geralmente, o empreendedor deseja conquistar uma alta posição na 

sociedade, ser respeitado pelos amigos, aumentar o status e o prestígio da família, 

conquistar algo e ser reconhecido por isso. Assim, pode-se dizer que o 

empreendedor tem necessidade de ser aprovado pelos seus conhecimentos, de 

obter a aprovação dos demais, vendo na empresa a maneira de mostrar que é 

capaz, ou seja, necessidade de auto-realização, maximizar seu potencial. O 

empreendedor visualiza a empresa como um local onde suas capacidades podem 

ser aperfeiçoadas e utilizadas e, em conseqüência obtém a realização pessoal 

(LEZANA E TONELLI, 1998). 

Outro fator que diferencia os empreendedores é o fato de estarem sempre 

ativos, dinâmicos, agindo e se comprometendo com seus objetivos, transpondo os 

percalços com total vontade de fazer acontecer e fugir da rotina do dia-a-dia. Além 

disso, dedicam-se integralmente ao trabalho. 

Conforme Dornelas (2001), os empreendedores se dedicam 24 horas por dia, 

sete dias por semana, ao seu negócio. Comprometem o relacionamento com amigos, 

com a família e até mesmo com a própria saúde. São trabalhadores exemplares, 

encontrando energia para continuar mesmo quando encontram problemas pela 

frente. São incansáveis e loucos pelo trabalho. 

O desemprego, tanto estrutural quanto o conjuntural, também força os 

indivíduos a buscarem alternativas ao trabalho regular remunerado, a fim de suprir 
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necessidades de subsistência. O último fator elencado como favorável ao 

surgimento de empreendedores diz respeito às migrações, pois o fato de se verem 

repentinamente em outras sociedades, em confronto com outras culturas, 

geralmente sob condições extremamente desfavoráveis, exigem esforços e impõem 

sacrifícios, não raro acabam por conduzi-los a progredir na vida (OLIVEIRA, 1995). 

No Brasil, o empreendedorismo começou a ser difundido na década de 90, 

com o surgimento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e pela Sociedade Brasileira para Exportação de Softwares (SOFTEX). 

Nos períodos anteriores, os ambientes políticos e econômicos não eram favoráveis e 

nem existia informações suficientes para auxiliar na jornada empreendedora 

(BESSONE, 2000). 

Contudo, o empreendedor sabe relacionar-se com as pessoas, utilizando-se 

dos vários tipos de liderança, independente da situação, sabendo ceder e acalmar 

ou impor sua vontade. Os empreendedores de sucesso planejam cada passo de seu 

negócio desde o primeiro rascunho do plano de negócio, até a apresentação do 

plano a investidores, definição das estratégias, sempre tendo como base a forte 

visão de negócios que possuem. 

2.2 As Dificuldades para se Empreender 

Observa-se que existem alguns aspectos sobre as características e 

comportamentos empreendedores que representam um problema para o sucesso do 
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empreendimento, e que esses atributos são muito comuns em empreendedores de 

empresas que fracassaram.  

Segundo Filion (1997), os principais aspectos são: 

1. Senso de invulnerabilidade: que é um aspecto inerente a indivíduos que acham 

que nada poderá lhes acontecer, em função disto correm riscos desnecessários e 

não inteligentes; 

2. Crença de que é o “super-homem”: esse termo ilustra pessoas que tentam provar 

que são melhores e que podem facilmente desempenhar melhor que os outros, 

provam a si mesmo e para impressionar aos outros; 

3. Senso de anti-autoridade: pessoas que se esquivam do seu controle, que em 

geral não gostam que digam o que elas devem fazer, portanto não visam o 

feedback; 

4. Impulsividade: no processo decisório, são muito rápidas, não explorando muito 

bem as implicações que poderão ocorrer; 

5. Falta de auto-controle: é o contrário do atributo de locus interno que o 

empreendedor deve ter, ou seja o controle; 

6. Perfeccionismo: deve se possuir limite, pois muitas vezes o tempo gasto na 

obtenção da perfeição, inviabiliza os resultados; 

7. Excesso de autoconfiança: não deve se achar que se sabe tudo e se tem todas as 

respostas, e sim reconhecer suas falhas; 

8. Senso de independência: deve-se ter limite, pois deve sempre saber que pode 

precisar de outras pessoas, para a realização e o cumprimento de metas e objetivos. 

Outros aspectos enfrentados pelas empresas é a falta de percepção das 

oportunidades; a incerteza quanto a seus benefícios para o negócio; à falta de 
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produtos adequados e de sistemas integrados pela utilização da Internet e 

consequentemente a competitividade; complexidade dos custos e a carga 

burocrática imposta em suas operações são obstáculos que requerem uma política 

pública a inserção das micro e pequenas empresas no mercado. 

Existem inúmeras dificuldades para as MPEs. Entre as causas de mortalidade 

dessas empresas, a falta de dinheiro sempre tem sido apontada como principal. No 

entanto, nem sempre o maior índice de fracasso tem sido somente por esse motivo, 

a concorrência muito forte, baixo capital de giro, falta de planejamento, mão-de-obra 

especializada, carga tributária elevada, dificuldades para adquirir crédito, maus 

pagadores, ausência de clientes e ponto inadequado, também são atributos para o 

fracasso das empresas (SILVA, 2000). 

Esse confronto pessoal e coletivo significa convocar suas potencialidades, 

como também significa se deparar com suas limitações, representada pelos medos, 

preconceitos e pelos mecanismos de defesa produzidos no decorrer de sua história. 

Impreterivelmente isso implica, principalmente, em mexer com seu perfil e seu 

interior, sua subjetividade.  

Dolabela (1999) coloca que o empreendedorismo, antes de ser técnico ou 

financeiro, é fundamentalmente um processo humano. 

Deparar-se com si mesmo. Aqui cabe salientar a milenar e desafiadora 

convocação de Sócrates ao homem para buscar o conhecimento de sua 

interioridade justificando que nela está a verdadeira virtude e orienta: “conheça-te a 

ti mesmo” (WOLFF, 1987).  

Trata-se de uma viagem ao próprio eu, buscando e fazendo imergir o que 

está oculto, preso e guardado, como um processo de interiorização.  
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O SEBRAE desenvolveu uma pesquisa com empresários de 267 MPEs 

paulistas da indústria, comércio e serviços, sobre os resultados obtidos no ano de 

2005, realizado no período de 16 de dezembro de 2005 a 06 de Janeiro de 2006, 

conforme mostra o gráfico 1. 

Gráfico 1.  Principais dificuldades para se empreender 

FONTE: SEBRAE (2006). 

A pesquisa mostra que a principal dificuldade enfrentada pelas MPEs foi a 

queda no consumo (25%), seguida do pagamento de impostos (23%), da 

inadimplência dos clientes (17%) e do aumento de custos (10%); Contudo, também 

identificou que (74%) das empresas possui clientes com pagamentos em atraso. As 

principais estratégias adotadas pelas MPEs durante 2005 foram o aperfeiçoamento 

e ou substituição de produtos e serviços, redução de preços e substituição de 

fornecedoras.  
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A pesquisa também abordou as expectativas desses empresários para 2006, 

obtendo um resultado de opinião de 60% dos empresários considera que o 

faturamento da empresa vai aumentar e 75% deles planejam investir no negócio e 

91% esperam manter ou aumentar o número de empregados. 

Vários outros indicativos podem ser utilizados para demonstrar a importância 

e o potencial desse segmento. 

2.3 Perfil do Empreendedor Brasileiro 

O empreendedor é de fundamental importância para o êxodo do 

empreendimento. Contudo, inúmeros aspectos envolvem o empreendedor com a 

empresa. Não se definiu ainda, um protótipo de empreendedor, ou seja, ainda não 

está claro quais os comportamentos que possam ser considerados essenciais ao 

sucesso do negócio, até mesmo, porque, nem sempre o mesmo comportamento 

assertivo exercido para uma determinada situação, poderá ser o certo em outra. 

Porém, uma forma bastante usada de focalizar as características ou traços de 

personalidade esperados dos empreendedores é a partir do estabelecimento de um 

perfil empreendedor (LEZANA E TONELLI, 1998). 

Os empreendedores não nascem feitos, não são fabricados e nem são 

pequenos gênios. Muitos deles tornam-se empreendedores em função das 

circunstâncias. Geralmente não visualiza o dinheiro, mas, sim, suas metas. Seu 

compromisso é com o futuro. Ser empreendedor não significa abrir um negócio, mas, 

sentir-se realizado. 
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Silva (2000) define dois tipos de perfil, o ideal e o real.  

O perfil ideal  é uma abstração formada a partir das exigências de novas 

interpretações das abordagens administrativas já existentes e também da 

necessidade de compreensão dos novos campos do conhecimento humano.  

O perfil real  engloba o perfil ideal, juntamente com as características 

pessoais e a influência do meio. 

No ambiente empresarial, o empreendedor exerce uma variedade de atributos, 

que depende do nível de ações que justifique sua realização, da natureza e 

amplitude e do tipo de atividade do empreendimento, entre outros. 

O fato de estabelecer um perfil do empreendedor é positivamente associado 

ao êxito ocorrido por ele, consequentemente, nos estudos sobre empreendedorismo, 

estabelecer perfil é uma prática valorizada e disseminada. Há muita concordância 

entre os cientistas sobre algumas das características dos empreendedores de 

sucesso. Contudo, existem discordâncias para outras, pelo menos, no seu grau de 

importância.  “Toda pessoa é fruto de uma relação constante entre talentos e 

características que herdou e os vários meios que freqüentou durante a vida” 

(PEREIRA E SANTOS, 1995). 

Para Filion (1991), o contato com o ambiente familiar, da escola, de amigos, 

do trabalho e da sociedade possibilita o desenvolvimento de algumas características 

de personalidade e talentos que, ao mesmo tempo, pode bloquear ou enfraquecer 

outros. De modo geral, as principais características dos empreendedores podem ser 

agrupadas em quatro grupos, sendo, necessidades, conhecimentos, habilidades e 

valores.  
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A GEM, que estuda as iniciativas de criação de novos negócios, e mesmo a 

expansão de empreendimentos já existentes, é uma das principais contribuições as 

pesquisas sobre empreendedorismo (GEM, 2004). 

Conforme pesquisa realizada pela GEM (2004) com empresas incubadas, 

sobre o perfil do empreendedor brasileiro, constatou-se pequeno predomínio 

masculino nas iniciativas empreendedoras, com as mulheres representando mais de 

45% do total de empreendedores, tendo como unidade de verificação do potencial 

empreendedor a TAE, indicativo da proporção de empreendedores na população 

adulta.  Em ambos os gêneros, a maior taxa de atividade empreendedora deu-se 

pelas pessoas com idade entre 25 e 34 anos, com 42% do total de empreendedores.  

A partir da TEA, observa-se que o Brasil apresenta um dos maiores índices 

de atividade empreendedora, 13,5%, fazendo-o ocupar a 7ª colocação entre todos 

os países que compõe o GEM. Conforme a pesquisa, em torno de 35% dos 

empreendedores está à frente de negócios em estágio nascente, ou seja, com 

menos de 3 meses de vida e, aproximadamente, 65% administram negócios com 

tempo de vida entre 3 e 42 meses. 

Menciona-se, ainda, a baixa educação formal dos empreendedores, dado que 

apenas 14% têm formação superior e 30% sequer concluíram o ensino fundamental. 

Embora o dinamismo do empreendedorismo seja mais intenso entre pessoas nas 

faixas de renda familiares mais altas, em torno de 80% dos empreendedores do 

Brasil possuem renda familiar menor que seis salários mínimos locais e 50% deles 

apresentam uma receita familiar inferior a três salários mínimos (GEM, 2004). 
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CAPÍTULO III - OS GRUPOS DAS CARACTERÍSTICAS 

EMPREENDEDORAS 

O SEBRAE desenvolve varias pesquisas com empreendedores e identifica 

algumas características de comportamentos como sendo essenciais para o sucesso 

do empreendimento. Mas, de forma geral, os resultados dos empreendedores de 

“sucesso” partilham de alguns comportamentos, como: gostar de gerenciar idéias e 

soluções novas para problemas antigos; serem hiper-ativos e de rápida decisão; 

buscam atividades constantes, quebrando paradigmas e aplicando a realidade; são 

muito perseverantes e insistem em alcançar suas metas, não desistem, quando as 

coisas não saem do seu jeito e tentam outras vezes. Acreditam que, com a 

persistência, conseguirão chegar a bons resultados. Gostam de situações difíceis e 

de riscos, visualizando até como uma medida de êxito, muitas vezes, assumindo-os 

acima de suas limitações. Têm flexibilidade em pensar de várias formas para 

diferentes fenômenos e pontos de vista. São pessoas que têm sensibilidade em 

analisar os problemas, originalidade para resolvê-los, flexibilidade, capacidade de 

avaliação e análise dos fatos, proporcionando um ambiente inovador e gerador de 

idéias. 

Têm muita segurança nas tomadas de decisão, consideram-se capazes de 

tomar atitudes e sair à frente de qualquer situação. Não medem esforços para 

conseguir seus objetivos, persistem em situações adversas e convertem para uma 

realidade positiva e pró-ativa. Tendem a ver os fracassos como uma oportunidade 

para crescimento e aprendizado (SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 
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Nos últimos tempos, surgiram inúmeros projetos voltados para a formação de 

empreendedores. Contudo, um dos que mais se destaca é o Projeto EMPRETEC, 

concebida pela ONU, e desenvolvido pelo SEBRAE, visando a fomentar a criação e 

o desenvolvimento de empresas inovadoras através de aperfeiçoamento de 

empresários e futuros empreendedores. O EMPRETEC tem sido desenvolvido no 

país desde os anos 80, utilizando métodos que tiveram suas origens na década de 

60, quando o psicólogo David McClelland, da Universidade de Harvard (EUA), 

identificou nos empresários de sucesso um elemento psicológico marcante 

denominado por ele motivação da realização ou impulso para melhorar (SEBRAE: 

EMPRETEC, 2001). 

Cruz, Forner e Libermann (2003), utilizando-se de McClelland (1961), 

Timmons (1978), e Dornelas (2001), estruturaram um quadro sistematizando uma 

série de características mais freqüentemente atribuídas aos empreendedores de 

sucesso. 
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Quadro 2.  Características das necessidades mais freqüentemente atribuídas aos 

empreendedores de sucesso 

1. NECESSIDADES McClelland 
(1961)

Timmons 
(1978) Schumpeter (1984) Filion (1999) 

Dornelas 
(2001) 

1) Aprovação/Reconhecimento 
    

2) Independência/Autonomia 
   

3) Desenvolvimento pessoal 
     

4) Segurança  
     

5) Auto-realização 

6) Qualidade e eficiência 
     

7) Poder/Status 
  

8) Inovação/iniciativa 

FONTE: Cruz, Fornes e Libermann (2003); Mori (1998); Lezana (1998); SEBRAE: EMPRETEC 
(2001). Adaptada pelo autor. 

Quadro 3.  Características dos Conhecimentos 

2. CONHECIMENTOS McClelland  
(1961)

Timmons 
(1978)

Schumpeter 
(1984) 

Filion 
(1999) 

Dornelas 
(2001) 

9) Aspectos técnicos relacionados 
com o negócio 

     

10) Experiência na área comercial 
     

11) Escolaridade 
     

12) Experiência em empresas 
     

13) Formação complementar 
  

14) Vivência com situações novas 

FONTE: Cruz, Fornes e Libermann (2003); Mori (1998); Lezana (1998); SEBRAE: EMPRETEC 
(2001). Adaptada pelo autor. 
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Quadro 4.  Características das Habilidades 

3. HABILIDADES McClelland 
(1961)

Timmons 
(1978)

Schumpeter 
(1984) 

Filion 
 (1999) 

Dornelas 
(2001) 

15) Identificação de novas 
oportunidades – visionárias 

16) Valoração de oportunidades  
    

17) Criatividade 
  

18) Comunicação persuasiva 
   

19) Negociação 
     

20) Aquisição de Informações 
     

21) Resolução de problemas 
  

22) Alcançar metas 

23) Motivação e decisão 
  

24) Organização 
  

25) Flexibilidade 
     

26) Controle racional dos impulsos 
    

27) Resiliência 
    

FONTE: Cruz, Fornes e Libermann (2003); Mori (1998); Lezana (1998); SEBRAE: EMPRETEC 
(2001). Adaptada pelo autor. 
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Quadro 5.  Características dos Valores 

4. VALORES McClelland 
(1961)

Timmons 
(1978)

Schumpeter 
(1984) 

Filion 
(1999) 

Dornelas 
(2001) 

28) Existenciais 
    

29) Estéticos 
     

30) Intelectuais 
     

31) Morais 
    

32) Éticos 
    

33) Religiosos 
     

34) Autoconfiança 
   

35) Autenticidade 
    

36) Lealdade 
     

37) Ambição 
     

38) Disposição ao risco 

39) Perseverança - persistência 
  

40) Familiares 
    

FONTE: Cruz, Fornes e Libermann (2003); Mori (1998); Lezana (1998); SEBRAE: EMPRETEC 

(2001). Adaptada pelo autor. 

Os empreendedores podem ser considerados produtos da época e do lugar 

onde vivem. Se a constituição de um negócio é considerada algo positivo em seu 

ambiente (família, amigos, instituição de formação, etc.), maior será a probabilidade 

de que este indivíduo empreenda. 

Tal colocação pode ser correlacionada com a característica criar valor para a 

sociedade, destacada por Dornelas (2001); Cruz, Fornes e Libermann (2003). Ou 
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seja, os autores defendem que aspectos culturais e fatores temporais e lugar são 

variáveis que impactam diretamente nas iniciativas empreendedoras. 

3.1 Necessidades 

A necessidade é um déficit ou a manifestação de um desequilíbrio interno do 

indivíduo. Pode ser satisfeita, frustrada (permanecer no organismo) ou compensada 

(transferida para outro objeto). A necessidade surge quando se rompe o estado de 

equilíbrio do organismo, causando um estado de tensão, insatisfação, desconforto e 

desequilibro (MORI, 1998). 

O empreendedor tem a necessidade de aprovação e reconhecimento de seus 

trabalhos, como sendo a mola propulsora da sua realização, com iniciativas e 

inovações, trabalha pela empresa, gosta de independência e é apaixonado pelo que 

faz, fazendo disso sua auto-realização pessoal, trabalha bem em grupo, ensina e 

compartilha satisfeito e confiante, gosta de elogios (SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

Maslow (1954) e sua pirâmide de necessidades definem em ordem crescente 

(por importância), Fisiologia, Segurança, Sociabilidade, Auto Estima e Auto-

realização. Contudo, pode-se dizer que esta pirâmide tem características 

situacionais, ou seja, dependendo da situação, uma ou outra das cinco 

características é buscada com mais ênfase (MORI, 1998). 
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Quadro 6.  Necessidades  

Características Especificação 

1 - Necessidades 

1. Aprovação/Reconhecimento 
2. Independência/Autonomia 
3. Desenvolvimento pessoal 
4. Segurança 
5. Auto-realização 
6. Qualidade e eficiência 
7. Poder/Status 
8. Inovação 

FONTE: Mori (1998); Lezana (1998); SEBRAE: EMPRETEC (2001). Adaptada pelo autor. 

Aprovação / Reconhecimento 

Geralmente o empreendedor deseja conquistar uma alta posição na 

sociedade, ser respeitado pelos amigos, aumentar o status e o prestígio da família, 

conquistar algo e ser reconhecido por isto. Resumindo, precisa ter aprovação por 

seus comportamentos. O empreendedor vê a empresa como um instrumento que vai 

lhe permitir mostrar aos outros que é capaz de levar uma idéia adiante, obter 

sucesso e, conseqüentemente, ganhar respeito (BIRLEY E WESTHEAD, 1992; 

PEREIRA E SANTOS, 1995). 

Independência/ Autonomia 

A Independente e a liberdade para determinar seus próprios passos abrir 

seus próprios caminhos, ser seu próprio patrão, enfim, buscar a independência é 

meta importante na busca do sucesso e não raro o empreendedor antes de pensar 

em si pensa nos negócios (SHEEDY, 1996).  
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Mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de resultados 

desanimadores. Expressa confiança na sua própria capacidade de realizar tarefas 

difíceis e de enfrentar grandes desafios (CUNHA E FERLA, 1997). 

Geralmente estas necessidades normalmente se transformam em horas 

extras para dar conta de suprir toda a carga de trabalho (BIRLEY E 

WESTHEAD,1992).  

Desenvolvimento Pessoal 

A necessidade de inovação e de estar à frente do desenvolvimento do 

negócio, de transformar uma idéia em produto, aprender continuamente e aproveitar 

oportunidades emergentes, são características dos empreendedores que 

consequentemente criam seus próprios negócios porque apresentam uma grande 

necessidade de se desenvolver e considera a empresa um ótimo lugar para 

desenvolver novas habilidades e conhecimentos. Toda vivência enriquecerá o seu 

acervo e terá um efeito decisivo em sua própria vida fora da empresa (BIRLEY E 

WESTHEAD, 1992) 

Segurança 

A empresa pode ser vista como um meio para o empreendedor sentir-se 

seguro em relação a uma série de fatores, como desemprego, estabilidade e a 

necessidade de auto-preservação, entre outros. Porém, esta é outra necessidade 

geralmente frustrada, pois o empreendedor tem de enfrentar uma série de 
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circunstâncias que o mundo competitivo lhe impõe, inclusive o risco de fracasso, que 

é bastante elevado (BIRLEY E WESTHEAD, 1992). 

As necessidades destinadas à proteção contra perigos reais ou imaginários 

são denominadas de segurança (URIARTE, 2000).  

Auto-realização 

O empreendedor visualiza a empresa como um local onde suas capacidades 

podem ser utilizadas e aperfeiçoadas maximizando seu próprio potencial e, em 

conseqüência, obtém a realização pessoal. A capacidade de realização é, 

geralmente, conseqüência do planejamento preciso dos empreendimentos (LEZANA 

E TONELLI, 1998).   

A verdadeira autoconfiança é o crescimento saudável de um ego muito mais 

sábio e positivo. Adequadamente nutrido dá poder interior e apoio fundamental à 

medida que o empreendedor caminha em direção ao futuro. 

A necessidade do indivíduo empreendedor é a de auto-realização, ou seja, 

necessidade em maximizar seu potencial.  Assim, a reflexão e análise de suas 

realizações fazem com que o empreendedor aumente sua autoconfiança e suas 

habilidades. Isso coloca a insegurança do empreendedor na perspectiva adequada, 

fornecendo os subsídios necessários para aprimorar o empreendimento. 

Qualidade e Eficiência 

A busca de encontrar maneiras de executar atividades melhor, mais rápidas 

ou mais barato, excedendo os padrões de excelência e agregando qualidade 
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diferenciada, quando comparado com os da concorrência, proporcionando uma 

relação de custo/benefício melhor aos clientes. Usa informação ou ferramentas de 

gestão para aumentar a eficiência (McCLELLAND; SEBRAE: EMPRETEC, 2001).  

Poder / Status 

O empreendedor tem iniciativa, autonomia e autoconfiança, otimismo e 

necessidade de realização, influenciando positivamente nos resultados. Também, 

consegue obter cooperação necessária, otimizar o uso de redes pessoais e 

empresariais, elaborar e aplicar estratégias eficientes de negociação e utilizar seu 

espírito de decisão a seu favor. Sabe fixar metas e alcançá-las. A insatisfação com o 

“status quo” e fundamental para a determinação pessoal. Luta contra padrões 

impostos e diferencia-se (DOLABELA, 1999). 

Inovação 

Boas idéias são comuns a muitas pessoas. A diferença está naqueles que 

conseguem fazer as idéias transformarem-se em realidade, isto é, implementar as 

idéias. A maioria das pessoas fica apenas na “Boa idéia” e não passa para a ação. 

O empreendedor passa do pensamento à ação e faz as coisas acontecerem 

(DORNELAS, 2001).  

 Para Drucker (1999), a inovação é a principal força motriz da empresa 

competitiva moderna. Ela deve ser estabelecida no coração da empresa desde o 

princípio, continuamente alimentada pelo investimento e pelo apoio do alto escalão 
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administrativo, devendo ser sistematicamente transformada em valor para a 

empresa. 

3.2 Conhecimentos 

Representa aquilo que as pessoas sabem a respeito de si mesmas e sobre o 

ambiente que as rodeiam. Influenciado pelo ambiente físico e social, pela estrutura e 

processos fisiológicos e pelas necessidades e experiências anteriores de cada ser 

humano (MORI, 1998). 

O empreendedor conhece bem o que faz e está à frente de tudo que se 

relaciona com seu negócio, entre outros, vive constantemente lendo e estudando 

novas fontes de negócios na busca novos valores para agregar aos seus, procura 

sempre vivenciar novas situações para adquirir experiência. Gosta do que faz e 

exige bons resultados da sua equipe (SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

Para Maximiano (1995), os conhecimentos funcionam como pontos de 

referência para a compreensão dos fenômenos e como base para o 

desenvolvimento de habilidades. Quanto mais ampla a gama de conhecimentos de 

que a pessoa dispõe, maior também se torna a quantidade de fenômenos que ela é 

capaz de interpretar. 

Filion (1997) afirma que a personalidade e o comportamento empreendedor 

revelam alguns traços comuns e possuem perseverança e tenacidade, considera o 

fracasso uma fonte de aprendizado e desenvolvem forte intuição, como resultado de 

um profundo conhecimento do ramo em que atuam. Os empreendedores são 
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capazes de identificar o que devem pesquisar, preocupam-se em aprender a 

aprender (DOLABELA, 1999). 

Quadro 7.  Conhecimentos

Características Especificação 

2 - Conhecimentos 

9. Aspectos técnicos relacionados com o negócio 
10. Experiência na área comercial 
11. Escolaridade 
12. Experiência em empresas 
13. Formação complementar 
14. Vivência com situações novas 

FONTE: Mori (1998); Lezana (1998); SEBRAE: EMPRETEC (2001). Adaptada pelo autor. 

Aspectos técnicos relacionados ao negócio 

É imprescindível que o empreendedor tenha conhecimentos a respeito do 

produto que oferece ou pretende oferecer, e do processo de produção. Em um 

primeiro momento, ele tem de atuar diretamente na empresa. Para que ela ocupe 

um lugar considerável no mercado, o empreendedor precisa utilizar seus 

conhecimentos. Dentre eles, projeto do produto, qualidade, modo de fabricação, 

controle do processo. Se o empreendedor não tiver conhecimento dos aspectos 

técnicos, deve desenvolvê-los rapidamente ou buscar um sócio ou técnico que os 

possua (MORI, 1998). 

Experiência na área comercial 

Atualmente, as empresas têm dado atenção especial ao cliente. As funções 

da área comercial dizem respeito diretamente a este novo enfoque empresarial, que 
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consiste no atendimento das necessidades da clientela. Entre as funções da área 

comercial, pode-se incluir: distribuição do produto, publicidade/marketing, pesquisa 

de mercado e definição de novos produtos (MORI, 1998). 

Escolaridade 

É um fator extremamente importante, pois refere-se aos conhecimentos 

adquiridos no sistema formal de ensino. O empreendedor deve possuir um nível 

mínimo de escolaridade, que lhe possibilite lidar de modo satisfatório com as 

pessoas (LEZANA E TONELLI, 1998).  

Claro que educação nunca é demais, mas, acima de certo nível, o 

empreendedor deve usar de bom senso e não se considerar dono absoluto da 

verdade. Deve saber até onde pode ir e quando parar e pedir ajuda (MORI, 1998). 

O IBGE (2003) traçou o perfil de escolaridade dos gestores das MPEs que 

estavam iniciando seus negócios e constatou que 14% deles tinham o ensino Médio 

completo. 

Experiência em empresas 

É fator diferenciador. Enquanto alguns tipos de conhecimento podem ser 

transmitidos por outros, a experiência não. Para o empreendedor, trabalhos 

anteriores em empresas possibilitam um bom entendimento prévio de alguns setores 

ou funções de sua futura empresa (MORI, 1998; LEZANA E TONELLI, 1998). 
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Formação complementar 

A formação complementar relaciona-se com a aquisição de conhecimentos 

novos ou com a atualização dos que já possui, a partir de um interesse particular ou 

de uma necessidade gerada pelo próprio negócio. Há conhecimentos que 

aparentemente não tem nenhuma relação com a vida da empresa, mas podem ter 

uma participação decisiva no êxito empresarial (MORI, 1998). 

Vivência de situações novas 

Os fatos vivenciados, que ocorreram na vida de um individuo, contribuem 

naturalmente para que ele passe a vivenciar as situações novas com mais 

facilidade. Esta experiência permite ao empreendedor enfrentar as mudanças ou 

fatores inesperados com menos insegurança e mais consciência da realidade 

(LEZANA E TONELLI, 1998).  

Portanto, quanto mais situações novas forem enfrentadas, melhor. A vida da 

empresa é enfrentar cotidianamente novos problemas que exigem novas soluções. 

A experiência com situações novas facilita a superação de problemas, começando 

pela atitude frente a eles (MORI, 1998). 
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3.3 Habilidades 

Facilidade para utilizar as capacidades, manifesta-se pelas suas ações, a 

partir de conhecimentos anteriores. 

Conforme Guilhardi (2002), o conceito de habilidade envolve a busca de 

satisfação pessoal, considerando efeitos no relacionamento, seu desempenho verbal 

e não-verbal, processos cognitivos de atenção e de processamento de informação.  

O empreendedor é uma pessoa que tem visão futurística, valorizando e 

agindo na realização, criando, inovando e usando sua persuasão, trazendo outros 

parceiros para seu lado. Adquire informações e desenvolve plano e metas a serem 

atingidos, empenhando-se pessoalmente em tudo, dedicando-se integralmente no 

negócio e, para ele, não existe fracasso, mas experiências. Trabalha bem com as 

oportunidades que surgem, consegue ser criativo e transmitir aos seus parceiros 

suas necessidades, faz parte ativa dos problemas, motivando e tomando a frente 

dos negócios. É muito convincente e criativo (SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

As habilidades manifestam-se através de ações executadas a partir de 

conhecimentos que o indivíduo possui por ter vivenciado situações similares, ou seja, 

à medida que o indivíduo enfrenta situações semelhantes repetidas vezes, a 

resposta emitida vai incorporando ao sistema cognitivo. Além disso, o indivíduo 

também pode incorporar o método utilizado para emitir a resposta, adquirindo assim, 

outra habilidade que poderá ser útil em outras situações. Cabe ressaltar que, 

quando se desenvolve uma habilidade, acrescenta-se algo novo ao sistema 

psicológico. Diferentemente do conhecimento, são adquiridas através da experiência 

e, também, diferente dos conhecimentos, que podem ser adquiridos por leitura, 
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observação, freqüência de uma escola e outros meios semelhantes. A aquisição de 

habilidades, no entanto, exige experiência prática (MAXIMIANO, 1995). 

Quadro 8. Habilidades 

Características Especificação 

3 - Habilidades 

15. Identificação de novas oportunidades 
16. Valoração de oportunidades  
17. Criatividade 
18. Comunicação persuasiva 
19. Negociação 
20. Aquisição de Informações 
21. Resolução de problemas 
22. Alcançar metas 
23. Motivação e decisão 
24. Organização 
25. Flexibilidade 
26. Controle racional dos impulsos 
27. Resiliência 

FONTE: Mori (1998); Lezana (1998); SEBRAE:EMPRETEC (2001). Adaptada pelo autor. 

Identificação de novas oportunidades 

Esta habilidade relaciona-se com a capacidade de ver o que os outros não 

vêem e de visualizar o ausente. É a facilidade para identificar novas oportunidades 

de produtos e serviços. Depende fortemente da criatividade e da capacidade de 

pensar inovadoramente. O empreendedor de sucesso está sempre farejando novas 

oportunidades de negócio, descobrindo nichos de mercado e enxergando o seu 

meio como um grande armazém de possibilidade de realizações. Às vezes, adquire 

coisas de que não necessita, somente pelo fato de ser algo vantajoso no momento e 

de haver a possibilidade de repassá-lo mais tarde pelo dobro do valor (MORI, 1998). 
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Ficar atento e perceber, no momento certo, as oportunidades que o mercado 

oferece e reunir as condições propícias para a realização de um bom negócio é 

outra marca importante do empresário bem-sucedido. Ele é um indivíduo curioso e 

atento a informações, pois sabe que suas chances melhoram quando seu 

conhecimento aumenta. Uma das características do empreendedor é a sua 

capacidade de identificar e aproveitar uma oportunidade, transformando-a em um 

negócio rentável e de sucesso.  

De acordo com Birley e Muzyka (2001): “Os empreendedores existem para 

explorar oportunidades”. A oportunidade é considerada como fruto de um processo 

de observação da realidade, de um exercício que só dará retorno se praticado 

constantemente. 

Valoração de oportunidades 

Para ser bem sucedido, o empreendedor tem de pensar criativamente, como 

já mencionado anteriormente, e fazer uma valoração das oportunidades que surgem. 

A avaliação crítica é essencial para distinguir uma oportunidade real de uma falsa. 

As iniciativas inovadoras são escassas porque o desenvolvimento da criatividade e 

da crítica não estão amplamente incorporados no sistema educativo (LEZANA E 

TONELLI, 1998).  

Não basta enxergar o que os outros não enxergam. É necessário atribuir valor 

àquilo que se apresenta como uma oportunidade. Por exemplo: é uma boa 

oportunidade a compra daquele apartamento? Por quê? De quanto será o meu lucro 

daqui a seis meses? (MORI, 1998). 
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Criatividade 

Com esta virtude, o empreendedor cria novos produtos, novos métodos de 

produção, desbrava novos mercados. O empreendedor tem uma personalidade 

criativa, a qual está sempre buscando novas formas de satisfazer os clientes, e 

muitas vezes, criando novas necessidades e, é claro, sanando-as (CUNHA E 

FERLA, 1997). 

O aumento criatividade é obtido pelo ato de dominar, estimular, conhecer 

processos e atitudes que levem à criatividade (DOLABELA, 1999). 

A Criatividade é a arte de pensar de maneira diferente para encontrar 

caminhos “in-esperados” (MARCHIONI, 2004). 

Para Alencar (1995), a criatividade está relacionada com os processos de 

pensamento que se associam com a imaginação, o insight, a invenção, a intuição, a 

inspiração, a iluminação e a originalidade. 

A pessoa criativa é aquela que assimila mais rápido, e mais eficientemente 

em relação a outras, os conflitos a serem resolvidos e as defasagens que precisam 

ser superadas. Nesse sentido, a criatividade está diretamente relacionada com a 

maneira pelas quais as pessoas percebem o mundo, sendo influenciada tanto por 

fatores internos voltados às estruturas de personalidade, como os externos, do meio 

nos quais as pessoas convivem. 

Comunicação persuasiva 

Os empreendedores normalmente começam com nada mais que uma idéia 

em sua cabeça. Para transformar essa idéia em realidade, devem convencer outras 
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pessoas a associar-se ao novo negócio por meio de uma comunicação convincente; 

convencer amigos, parentes e desconhecidos para que invistam ou emprestem 

dinheiro para a nova empresa; convencer fornecedores a oferecer crédito e, 

finalmente, convencer clientes a pagarem com seu dinheiro um novo produto ou 

serviço proveniente de uma firma desconhecida (MORI, 1998). 

Capacitação para negociar e apresentar uma idéia – é uma atividade 

cotidiana do empreendedor, entendida como cooperação entre as partes para 

alcançar os objetivos (DOLABELA, 1999). 

Negociação 

A habilidade de negociar, como algumas das demais, adquirem-se pela 

experiência. Está intimamente relacionada a aspectos culturais (LEZANA E 

TONELLI, 1998).  

A partir do momento em que alguém decide abrir uma nova empresa, os 

negócios devem começar a materializar-se. As vendas e as compras podem ser 

simples ou complexas, porém, em qualquer caso, esta habilidade será 

inevitavelmente necessária. E o empreendedor deve ser seguro e convincente 

quando se trata dela (MORI, 1998). 

 Freitas (2000) considera que numa negociação, o empreendedor procura 

saber exatamente o que a outra parte está querendo. A partir daí, planeja o máximo, 

criando várias situações e resultados. Faz concessão quando é necessário, porém 

jamais perdem de vista os objetivos iniciais. Antes de qualquer negociação, o 

empreendedor procura se informar o máximo possível sobre o que está na pauta de 

negociações, inclusive utilizando-se de sua rede de contatos. Com esse 
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conhecimento, ele consegue fazer ofertas e contra-ofertas às propostas do outro 

negociador. Neste processo ele é agressivo, racional, ético e calculista. 

Para o empreendedor a habilidade de negociar na maioria das vezes é uma 

habilidade nata. 

Aquisição de informações 

Em um ambiente instável e competitivo, a posse de informações sobre 

mercados, processos gerenciais e avanços tecnológicos pode permitir à empresa 

uma posição relativa mais sólida, mais estável. Para alcançar esta posição, o 

empreendedor deve ter habilidades específicas que lhe permitam adquirir as 

informações (MORI, 1998). 

Resolução de problemas 

Habilidade para resolução de problemas, todo novo projeto gera um conjunto 

de problemas, desafios e crises. Por isso, o empreendedor deve saber lidar com os 

problemas, independentemente do modo. Seja adaptador, melhorando o que já 

existe, ou inovador, gerando soluções radicais (DOLABELA, 1999). 

Cada novo negócio gera um conjunto único de problemas, desafios e crises. 

Não se pode ensinar aos empreendedores como responder à grande quantidade de 

problemas que enfrentam na etapa inicial e durante o crescimento de sua nova 

empresa. Uns terão a tendência de melhorar o que já existe (adaptadores) e outros, 

a tendência de revolucionar o implantado e gerar soluções mais radicais 

(inovadores) (MORI, 1998). 
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O empreendedor tem um novo olhar sobre o mundo à medida que presencia 

a evolução. Valoriza suas experiências, seu valor, tomando decisões e acertando-

as. Abre novas trilhas, explora novos conhecimentos, define objetivos e inicia o 

primeiro passo. 

Para Gerber (1996), ninguém pescará um peixe se não jogar o anzol e a isca 

na água. 

Atingir metas 

O empreendedor é leal às suas metas, mas realista quanto às maneiras de 

atingi-las. Além disso, ele executa qualquer tarefa necessária para fazer seu projeto 

funcionar, a despeito da definição de seu cargo (MORI, 1998). 

O empreendedor é aquele que consegue escolher entre várias alternativas e 

não fica pensando no que deixou para trás. Sabe ter foco e fica focado no que quer 

(DORNELAS, 2001).   

Motivação e decisão 

Quer liberdade e acesso aos recursos da corporação. É orientado para metas 

e auto-motivado, mas também reage às recompensas e ao reconhecimento. O 

empreendedor gosta de fazer os outros concordarem com sua visão. É alguém mais 

paciente e disposto a compromissos, mas ainda um executor (MORI, 1998). 

O otimismo é uma característica das pessoas que enxergam o sucesso, em 

vez de imaginar o fracasso. Capaz de enfrentar obstáculos, o empresário de 

sucesso sabe olhar além e acima das dificuldades (www.empreende.com.br). 
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Organização 

Possuir senso de organização, ou seja, ter capacidade de utilizar recursos 

humanos, materiais, financeiros e tecnológicos de forma racional. É bom não 

esquecer que, na maioria das vezes, a desorganização principalmente no início do 

empreendimento compromete seu funcionamento e seu desempenho. 

(www.empreende.com.br). 

Flexibilidade 

O empreendedor tem sempre uma visão de vários cenários pela frente. Tem, 

em mente, várias alternativas para vencer (DORNELAS, 2001).   

 O empreendedor necessita de liberdade para impor seu próprio enfoque de 

trabalho, obter flexibilidade em sua vida familiar e profissional, controlar seu próprio 

tempo (SENGE, 1996). 

 A capacidade e flexibilidade são fatores fundamentais no empreendedor 

(NAKASHIMA, 2002; SEBRAE, 2006). 

Controle racional dos impulsos 

O empreendedor é uma pessoa experiente, com controle emocional e muito 

autoconfiante em tudo o que faz, pois acredita em si mesmo (DRUCKER, 2001). 

Pela necessidade de aprovação e reconhecimento de tudo que faz, o 

empreendedor, mesmo quando a situação é critica, consegue manter seus valores 

morais, assumindo sua posição e restabelecendo a ordem (MORI, 1998). 
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Resiliência 

O empreendedor tem a capacidade concreta de retornar ao estado natural de 

excelência, superando situações críticas. A resiliência diz respeito à capacidade das 

pessoas, das equipes e das organizações, não só de resistirem à adversidade, mas 

também de utilizá-la em seus processos de desenvolvimento pessoal. A resiliência é 

parte de um processo evolutivo, promovido desde a infância e dependeria de um 

entorno favorecedor. Pensa-se a resiliência como uma capacidade humana para 

fazer frente às adversidades da vida, inclusive a situações de grande impacto 

psíquico, ou situações traumáticas, superá-las, ou mesmo transformá-las, criando 

novas alternativas vitais (KLINK, 2000). 

3.4 Valores 

Mori (1998) considera que os valores caracterizam a visão de mundo dos 

indivíduos. Percebe-se facilmente sua relação com o comportamento, pois eles 

influenciam as diversas etapas do processo comportamental do ser humano.  

São definidos como critérios ou metas que transcendem situações 

específicas, são ordenados por sua importância e servem como princípios que 

guiam à vida do indivíduo (SCHWARTZ, 1999).  

São de vital importância na processo decisório, pois o critério para tomada de 

decisão será fundamentado nos valores do indivíduo, adquiridos desde o 

nascimento, passados de pai para filho, e alterados aos poucos com a vivência. A 
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alternativa a ser escolhida deverá obedecer aos critérios vigentes na época. 

Também, entendido como um conjunto de crenças, preferências, aversões, 

predisposições internas e julgamentos que caracterizam a visão de mundo do 

individuo (LONGEN, 1997).  

Contudo, o empreendedor tem seus valores adequados ao do mercado, 

vivenciando e agindo na frente dos outros, possui visão estética e intelectual, muito 

confiante de si, corre riscos exagerados. Contudo, sua ética não é conservadora, é 

muito persistente, mesmo quando outros não acreditam no negócio, a empresa esta 

em primeiro lugar em seus planos. Sacrifica-se se o necessário para concluir suas 

metas e não consegue diferenciar sua vida pessoal da profissional. Os preceitos 

morais, intelectuais e religiosos, não é prioridade na sua vida. Valoriza o negócio, 

acredita em Deus, mas não é fanático (SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

Quadro 9.  Valores  

Características Especificação 

4 - Valores 

28. Existenciais 
29. Estéticos 
30. Intelectuais 
31. Morais 
32. Éticos 
33. Religiosos 
34. Autoconfiança 
35. Autenticidade 
36. Lealdade 
37. Ambição 
38. Disposição ao risco 
39. Perseverança 
40. Familiares 

FONTE: Mori (1998); Lezana (1998); SEBRAE: EMPRETEC (2001). Adaptada pelo autor. 
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Existenciais 

Valores existenciais referem-se à vida sobre todos os aspectos, dimensões e 

níveis: saúde, alimentação, lazer, trabalho, salário, economia, produção, circulação, 

entre vários outros. Por serem os mais abrangentes, constituem-se num dos 

principais referenciais na visão de mundo das pessoas (MORI, 1998). 

Estéticos 

Valores estéticos referem-se aos valores ligados à sensibilidade, desde as 

sensoriais (os cinco sentidos) até a arte mais requintada e suas várias formas de 

expressão. A ordem, a limpeza, o ambiente de trabalho, a organização e o próprio 

vestuário são conseqüências desses valores. Se o indivíduo tem o costume de ser 

organizado em casa, a organização na empresa será natural; caso contrário, mesmo 

que ele tente organizar a empresa, será muito mais difícil (MORI, 1998). 

Intelectuais 

A vida de uma empresa demanda, como outras atividades humanas, o 

exercício das capacidades intelectuais. Os valores intelectuais do empreendedor 

ajudarão, entre outras coisas, a imprimir o ritmo da inovação tecnológica, a definir o 

papel da criatividade e a postura em relação a algumas normas da sociedade, como 

a proteção do meio ambiente (MORI, 1998). 
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Morais 

Referem-se à doutrina, princípios e normas, padrões orientadores do 

procedimento humano. Incluem-se nesta categoria os valores que surgem se 

desenvolvem e refletem no seio da coletividade humana, como comunidade. Estes 

valores estão ligados às relações sociais e à forma de vida em sociedade. Portanto, 

os valores éticos do empreendedor configurarão seu comportamento em relação à 

sociedade (MORI, 1998). 

 Na definição de moral, Srour (2005), afirma-se que esta é um discurso de 

justificação que se encontra no coração da ideologia. É um dos mais poderosos 

mecanismos de reprodução social, porque define o que é permitido e proibido, justo 

e injusto, lícito e ilícito, certo e errado. Ao arrolar obrigações, fins e 

responsabilidades, suas normas são prescrições que pautam as decisões e moldam 

as decisões dos agentes. 

Ética 

Segundo conceitos primários universais, a ética é a parte da filosofia que 

estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. É uma ciência 

normativa, um conjunto de princípios morais que devem ser observados no exercício 

de uma profissão, de um mandato, na vida em sociedade, referem-se à doutrina, 

princípios e normas do procedimento humano. Estes valores não devem ferir a ética 

profissional. Se o fizer, será mais difícil se tornar um grande empreendedor (MORI, 

1998). 
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O estatuto da ética é teórico, corresponde diretamente à abstração e a 

formalidade humana, logo o objeto de estudo da ética são as morais e moralidades 

do ser humano, portanto “ética não se confunde com moral como induzem 

erroneamente expressões consagradas ‘ética católica’, ‘ética protestante’, ‘ética 

liberal’, ‘ética nazista’, ‘ética socialista’. Enquanto a moral tem uma base histórica, o 

estatuto da ética é teórico, corresponde a uma generalidade abstrata e formal” 

(SROUR, 2005).  

O conhecimento ético, quando aplicado às moralidades, capta fundamentos 

de tomada de decisão, não importando o âmbito político, gestão de organizações de 

negócios ou sem fins lucrativos, voluntárias, comunitárias, enfim empresas com 

responsabilidade social. O empreendedor deve compreender e se “policiar” nas 

relações de “ética e moral”, pois, existe uma tendência muito grande no seu 

comportamento a quebrar essa relação. 

Religiosos 

O conceito que os povos têm a respeito de Deus, em geral, estabelece 

normas e rituais sob formas variadas. Quando existe algum tipo de fanatismo, na 

maioria das vezes, atrapalha seu empreendimento. Valores religiosos, a crença 

religiosa não deve afetar negativamente o negócio. O fanatismo sempre leva ao 

fracasso. Contudo, o empreendedor não é fanático, considera os valores da 

sociedade e não os religiosos (MORI, 1998). 
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Autoconfiança 

O empreendedor acredita na sua própria capacidade. Expressa confiança 

para completar uma tarefa ou enfrentar um desafio. Mantém sua opinião frente à 

oposição ou falta inicial de sucesso. Faz algo que ele considera arriscado. Busca 

autonomia em relação às normas e controles de outros. Tem um alto grau de 

autoconfiança (DORNELAS, 2001).   

O empreendedor tem a necessidade de reconhecimento, contudo, sente-se 

seguro do que faz e assume uma posição de membro de uma equipe, onde, todos 

são capazes e autônomos em assumir novos desafios (SEBRAE: EMPRETEC, 

2001). 

O empreendedor é uma pessoa experiente, com controle emocional e muito 

seguro em tudo o que faz, pois acredita em si mesmo (DRUCKER, 2001). 

Autenticidade 

 Todo empreendedor é autentico em tudo que faz desde que esse valor não 

interfira com seus resultados profissionais e pessoais (MORI, 1998). 

Lealdade 

 O empreendedor tem a necessidade de criar vínculos fortes no trabalho e com 

seus parceiros. Preocupação com o bem-estar dos empregados e age na busca de 

ações positivas em resposta às preocupações pessoais (SEBRAE: EMPRETEC, 

2001). 
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Ambição 

O empreendedor é um guerreiro obstinado e ambicioso. Ele gosta de 

competir. Quando entra em uma disputa por uma causa ou um ideal, só sai como 

vencedor. Não conseguindo vencer da primeira vez, não desiste, volta com carga 

total assim que for possível, e assim por diante. Neste caso, usa estratégias 

alternativas a fim de enfrentar os desafios e superar os obstáculos (CUNHA; FERLA, 

1997). 

 Muitas pessoas criam seus próprios negócios porque apresentam uma grande 

necessidade de se desenvolver e ganhar dinheiro, não encontrando suporte 

suficiente em seus trabalhos, procura alternativas para suprir tais necessidades 

(BIRLEY E WESTHEAD, 1992). 

Disposição aos riscos

Apesar da imagem dos empreendedores serem indivíduos que se arriscariam 

muito, vários autores (ATKINSON, 2000, MCCLELLAND, 1961; KETS DE VRIES, 

1997) dão suporte ao fato de que os empreendedores assumem riscos que para 

eles são moderados, visto confiarem em suas chances de sucesso para atingir os 

resultados pretendidos nessas situações. 

Conforme Brockhaus (1982), cita-se a existência de três componentes do 

risco de empreender: A tendência natural, A chance de fracasso no empreendimento 

e a sua percepção das conseqüências do fracasso.  

Conforme McClelland (1961), afirma-se que as pessoas escolhem tarefas 

com riscos moderados devido a que esse tipo de tarefa permite um diagnóstico mais 
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claro de como elas estão se saindo, de qual é o seu desempenho real. Se a tarefa é 

fácil, eles não saberão se o sucesso foi devido a seus esforços, porque qualquer um 

pode fazê-lo. Se a tarefa é difícil demais, ele não saberá o resultado de seus 

esforços, porque qualquer um pode, inclusive ele, falhar. Assim, eles procurarão 

riscos moderados para ter informação sobre o impacto de seus esforços sobre o seu 

desempenho. Esta é a primeira e uma das maiores qualidade do verdadeiro 

empreendedor. Arriscar conscientemente é ter coragem de enfrentar desafios, de 

tentar um novo empreendimento, de buscar, por si só, os melhores caminhos. É ter 

autodeterminação. Os riscos fazem parte de qualquer atividade e é preciso aprender 

a lidar com eles (DORNELAS, 2001).

Perseverança 

Como tudo corre risco de se tornar provisório, as pessoas buscam atribuir 

significado e sentido de realização ao que fazem, sempre com desafio de preservar 

a identidade, escolhendo caminhos para equilibrar o antigo e o novo, o lento e o 

veloz, a reflexão e a ação. Não é, e nem pode ser, diferente com quem atua no 

negócio, porque a organização é uma grande comunidade de pessoas, uma 

comunidade viva. Já afirmava Confúcio, que o homem superior é persistente no 

caminho certo e não apenas persistente. Persistir é aceitar a idéia de que as 

pessoas são capazes de pensar, de se auto controlar e descobrir soluções, traçando 

estratégias pelo caminho do aperfeiçoamento contínuo. Persistir é perceber que 

existem outros caminhos para melhorar o que já não serve mais. É despertar os 

valores e sentimentos de fazer melhor o que já se faz. Essa estratégia do 

aprimoramento contínuo possibilita o desenvolvimento pessoal através da 
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experiência da criatividade e das habilidades de percepção e comunicação, o que 

remete a marcas empreendedoras (DORNELAS, 2001).   

É um grande lutador para conseguir seus objetivos, persiste em situações 

adversas e converte para uma realidade positiva. Tende a ver os fracassos como 

uma oportunidade para crescimento e aprendizado e a derrota não faz parte de seu 

vocabulário. 

Seus conhecimentos mostram que o caminho está certo, não se deixa levar 

por opiniões ou situações que o enfraqueçam, use seu poder de negociação para se 

sair dos obstáculos e mantêm-se perseverante em suas metas (MCCLELLAND, 

1961; SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

Para Mori (1998), a confiança em si mesmo faz com que o empreendedor 

confie em si mesmo e o torna persistente em suas ações. 

Família 

O empreendedor não identifica a família em primeiro lugar, suas metas, seu 

sucesso profissional, status e poder estão acima disso (SEBRAE: EMPRETEC, 

2001). Mas, tem a necessidade de aprovação, reconhecimento da sociedade, 

vontade de aumentar o status, de ser respeitado pelos amigos e pela família 

(LEZANA E TONELLI, 1998). 

Filion (1991) considera que as famílias de empreendedores têm maiores 

chances de gerar novos empreendedores. Porém, cabe ressaltar, que o autor 

destaca os aspectos familiares e sociais.  

Para Dolabela (1999), a marca da família constitui de fato, uma referência, um 

ponto de partida que o empreendedor deve considerar.  
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CAPÍTULO IV - CONTEXTO DAS MPES E INCUBADORAS NO 

MUNDO EMPREENDEDOR 

Constata-se que o contexto empreendedor no Brasil engloba fortemente as 

MPEs, por se tratarem de negócios onde o sucesso poderá ser determinado pela 

atuação dos proprietários e/ou administradores. Nesse sentido, existem entidades 

disponíveis a contribuir com tais negócios, buscando parcerias com o intuito de 

fomentar a criação e continuidade das empresas, influenciando positivamente na 

economia do país. 

4.1 Incubadoras de Empresas 

Conforme o SEBRAE (2006), a incubadora de empresas é um mecanismo 

que estimula a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas 

(industriais, de prestação de serviços, de base tecnológica ou de manufaturas 

leves), oferecendo suporte técnico, gerencial e formação complementar do 

empreendedor. Em geral, as incubadoras dispõem de um espaço físico 

especialmente construído ou adaptado para alojar temporariamente micro e 

pequenas empresas. A finalidade é oferecer uma série de serviços, tais como cursos 

de capacitação gerencial, assessorias, consultorias, orientação na elaboração de 

projetos a instituições de fomento, serviços administrativos, acesso a informações, 

participação em feiras e eventos, programa de qualidade, entre outros. 
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As primeiras Incubadoras tiveram início em 1984, com a finalidade de 

promover a transferência de tecnologia das universidades para o setor produtivo. O 

SEBRAE passou a apoiar as ações de implantação a partir de 1991 e a partir de 

1998, o apoio passou a ser também por edital, além da parceria com a ANPROTEC.  

O SEBRAE busca estimular o uso de incubadoras objetivando criar, 

desenvolver e consolidar empresas competitivas que venham a contribuir para o 

fortalecimento da tecnologia brasileira e o desenvolvimento sócio-econômico 

nacional, diminuindo a alta taxa de mortalidade das empresas nascentes. 

No Brasil, estimativas já apontam que a taxa de mortalidade das micro e 

pequenas empresas que passam pelas incubadoras fica reduzida a menos de 20% e 

para as nascidas fora do ambiente de incubadora, o SEBRAE aponta uma taxa de 

mortalidade próxima a 80% antes de completarem o quinto ano de funcionamento.  

As incubadoras de empresas podem contribuir principalmente para a solução 

de duas grandes dificuldades causadora dessa mortalidade: a capacidade gerencial 

dos empresários; a incorporação de tecnologia aos produtos e processos da 

empresa. Outro fator é que as incubadoras também podem minimizar os efeitos 

nocivos de outros problemas, e certamente maximizam a utilização dos recursos 

humanos, financeiros e materiais de que dispõem os micro e pequenos empresários, 

contribuindo para a sobrevivência das empresas que passam pelo processo de 

incubação. Além disso, estimula o empreendedorismo e divulga a possibilidade de 

se criar um negócio próprio, com chances reais de êxito, como opção à busca de 

empregos. 
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4.1.1 Tipos de Incubadoras 

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica: É a aquela que abriga empresas 

cujos produtos, processos ou serviços são gerados a partir de resultados de 

pesquisas aplicadas, nos quais a tecnologia representa alto valor agregado. 

Incubadora de Empresas dos Setores Tradicionais: É a que abriga empresas 

ligadas aos setores tradicionais da economia, as quais detém tecnologia largamente 

difundida e queiram agregar valor aos seus produtos, processos ou serviços por 

meio de um incremento em seu nível tecnológico. Devem estar comprometidas com 

a absorção ou o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Incubadora de Empresas Mistas: É a incubadora que abriga empresas dos dois 

tipos acima descritos.  

Além disso, as incubadoras apóiam também empresas dos setores culturais, 

artesanato, cooperativas, agro-negócio, entre outras. 

4.1.2 Modalidades 

Empresa pré-incubada: Período de tempo determinado, no qual o empreendedor 

poderá finalizar sua idéia, utilizando todos os serviços da Incubadora/Hotel de 

Projetos, para definição do empreendimento, estudo da viabilidade técnica, 
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econômica e financeira ou elaboração  do protótipo/processo necessários para o 

efetivo início do negócio; 

Empresa Incubada: Empreendimento que está participando do processo de 

incubação (empresas residentes e associadas); 

Empresa Graduada: Empreendimento que alcançou desenvolvimento suficiente e 

habilitou-se na incubadora, entrando no mercado; 

Empresa Associada: Empreendimento incubado à distância. 

Qualquer pessoa que tenha um projeto inovador e que deseje abrir sua 

própria empresa pode apresentar propostas para análise da incubadora. Empresas 

já existente também podem candidatar-se a receber o apoio da incubadora. Neste 

caso, é preciso ter um projeto para melhoria ou desenvolvimento de novos produtos 

e serviços.

4.2 Conceitos das Micro e pequenas empresas (MPEs) 

Para se ter uma abordagem conceitual e definir uma micro empresa, envolve-

se um grau relativo de dificuldade, uma vez que devem ser considerados fatores 

quantitativos e distintas realidades econômicas, nacionais e regionais.  

No Brasil, a definição de MPEs é classificada pelo SEBRAE de acordo com o 

número de empregados e o faturamento bruto anual, que são os critérios mais 

utilizados para definir o porte das empresas. Contudo, há uma grande variedade de 

critérios para avaliação de empresas por porte. As instituições financeiras, por 
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exemplo, adotam o critério de faturamento, já o SEBRAE por número de 

funcionários. Porém, o Código Civil, no Estatuto das Microempresas e empresas de 

pequeno porte, faz outras definições, conceituando as empresas pesquisadas na 

incubadora como sendo, empresário “a pessoa que exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção (indústria) ou circulação 

(comercio) de produtos ou mercadorias (bens) e serviços” (SEBRAE, 2006). 

Considerando que todas as empresas pesquisadas encontram-se dentro 

dessas características, releva-se sua importância no contexto.  

Tabela 1.  Classificação das MPEs segundo o número de empregados 

PORTE EMPREGADOS 

Microempresa No comércio e serviços até 09 empregados 
Na indústria até 19 empregados 

Empresa de Pequeno 
Porte 

No comércio e serviços de 10 a 49 empregados 
Na indústria de 20 a 99 empregados 

Empresa de Médio  
Porte 

No comércio e serviços de 50 a 99 empregados 
Na indústria de 100 a 499 empregados 

Empresa de Grande 
Porte 

No comércio e serviços mais de 99 empregados 
Na indústria mais de 499 empregados 

FONTE: SEBRAE (2006).

A tabela 2 mostra a definição instituída no Estatuto da Microempresa e 

empresa de pequeno porte, conforme previsto nos artigos 170 e 179 da Constituição 

Federal, conforme sua receita bruta anual igual ou inferior. 
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Tabela 2.  Classificação das empresas segundo o faturamento bruto anual 

PORTE FATURAMENTO BRUTO ANUAL 

Microempresa Até R$ 433.755,14 

Empresa de Pequeno 
Porte Entre R$ 433.755,14 e R$ 2.133.222,00 

FONTE: Lei Federal no. 9.841 de 05/10/1999 - Decreto 5.028 de 31/03/2004. 

Tabela 3.  Participação das MPEs na Economia Brasileira 

Variável As MPEs no Brasil (em %) 
Número de Empresas 99 % 
Pessoal Ocupado (formal e informal) 67% 
Força de trabalho (formal) 44% 
Faturamento 28% 
PIB 20% 
Número de Empresas Exportadoras 29% 
Valor das Exportações 2,2% 

FONTE: Elaboração a partir de dados do IBGE, RAIS, DNRC SEBRAE (2006) 

A participação da MPEs na economia brasileira está representada em mais de 

99% do numero de empresas formais existentes, ocupando 67% da forma de 

trabalho no pais e representando cerca de 28% do faturamento e 20% do PIB 

nacional. Contudo, apesar do crescimento na exportação, elas representam um 

baixo índice nos valores exportados (SEBRAE, 2006).
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4.3 A Importância das Micro e Pequenas Empresas 

As micro e pequenas empresas normalmente são formadas por componentes 

da mesma família, “empresa familiar”, na busca de uma nova oportunidade de 

trabalho e, geralmente, no setor primário.  

O crescimento familiar, desemprego e o desenvolvimento tecnológico, fazem 

com que muitas famílias busquem recursos para incrementar sua renda, contudo 

sem o apoio necessário, muitas delas, não conseguem se manter no mercado. 

Todavia, essas empresas necessitam sobreviver até se consolidarem no mercado e 

para tal o empresário utiliza-se muitas vezes da sua estrutura, normalmente, de 

baixo custo, flexibilidade de negociação, dinamismo e principalmente a prática das 

características comportamentais do empreendedorismo para seu sucesso.   

De acordo com Passos (1996), a importância de pequenas empresas em 

nível mundial, em relação à geração de empregos, é evidenciada pelos seguintes 

exemplos: na Inglaterra 34%, na Alemanha 40%, nos Estados Unidos 50 %, na 

França 51%, no Japão 67%, em Portugal 68%, Espanha 69%. Já no Brasil esse 

índice é de 67%, porém, somente 44% são com carteira assinada. 

O empreendedorismo vem exercendo um fator de grande importância, sendo 

responsável pela criação de novos negócios, com a formação das pequenas 

empresas iniciadoras de novas indústrias e de novos mercados.  

Dentro desse contexto, os empreendimentos de menor porte representam 

papel de significativa importância no ambiente sócio-econômico. As MPEs  

constituem instrumento de desconcentração de mercado e de renda, favorecendo a 

manutenção da estabilidade social e política. A existência de um número significativo 
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de empresas menores pode contribuir até mesmo para com o controle dos 

processos inflacionários, via redução dos setores oligopolitizados na economia 

(KRUGLIANSKAS, 1996). 

No final da década de 60, o crescimento dos empregos nos Estados Unidos 

foi através de um “novo setor”, o das pequenas empresas. Trata-se de um processo 

caracterizado pelo autor como de "profunda mudança”, de uma economia "gerencial" 

para uma economia “empreendedora" (DRUCKER, 1996). 

Shumpeter (1978) foi um dos autores que mais fomentou a pequena empresa, 

através de sua teoria “destruição criadora” que segundo ele, a força do capitalismo 

esta baseada na dinâmica do empreendedorismo, destruindo criativamente a 

estrutura econômica existente e não na condição estática de um setor econômico. 

O Brasil apresenta-se como um dos países que mais empreendem no mundo. 

A coragem, a flexibilidade e a vontade de vencer, fazem do brasileiro, uma pessoa 

criativa e inovadora. Contudo, esses atributos não têm se mostrado suficientes para 

assegurar a sobrevivência do expressivo número de novas empresas. Isso coloca, 

pois, o desafio de se encontrar ou construir mecanismos, especialmente 

institucionais que possam contribuir para o fortalecimento dessas empresas.  

O constante crescimento das micro e pequenas empresas vêm despertando 

os pesquisadores e formuladores de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social.  

Batalha e Demori (1990) apresentam uma série de considerações que 

retratam a importância desse segmento empresarial: 

1. Absorção maior de funcionários por capital investido; 

2. Absorção maior de funcionários com pouco ou nenhum nível de qualificação; 
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3. Essas empresas são postos de treinamento de mão-de-obra; 

4. A produção por capital investido geralmente é menor nessas empresas; 

5. Atende nichos de mercado onde o potencial de demanda não é atraente para os 

grandes empreendimentos; 

6. Normalmente, a concentração de empresas menores em torno dos grandes 

empreendimentos, seja fornecendo insumos, realizando atividades terceirizadas 

ou atendendo às necessidades da comunidade próxima;

7. Propicia a descentralização do desenvolvimento, inclusive ajudando a equacionar 

o problema dos fluxos migratórios em direção aos super populosos centros 

urbanos; 

8. Desenvolvimento de uma cultura empresarial própria e democratização do capital; 

9. Facilitam uma associação entre pequenos investidores e técnicos e/ou 

instituições responsáveis pela geração de tecnologia. 

10. Em função de estruturas menores, pouco formalizadas e do uso de 

equipamentos menos especializados, as empresas de menor porte são mais 

flexíveis e rápidas para tomar e programar decisões que lhes permitam adaptar-

se a novas condições de mercado, o que DEAKINS (1996) chama de “flexible 

specialization”; 

11. Inter-relacionamento entre empregado e patrão mais agradável, flexível e 

potencialmente mais produtivo. 
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4.4 Mortalidade das empresas de pequeno porte 

O SEBRAE acompanha as MPEs no Brasil a partir do seu ano de constituição 

e identifica as taxas de mortalidade, conforme tabela 4. 

Tabela 4.  Taxa de mortalidade por região no Brasil 

Regiões Ano de 
Constituição Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-

Oeste 

Brasil 
(%) 

2002 48,9 52,9 46,7 47,5 49,4 49,4 

2001 56,7 60,1 53,4 51,6 54,6 56,4 

2000 61,1 58,9 62,7 53,4 53,9 59,9 
FONTE: Sebrae (2006). 

A elevada taxa de mortalidade de pequenos negócios é um fator de preocupação 

dos estudiosos há muito tempo. Os resultados das pesquisas desenvolvidas 

atualmente e os fatores que levaram as empresas a mortalidade, continua sendo 

praticamente os mesmos citados por DEAKINS (1996); SEBRAE (2006): 

1. Falta de conhecimentos de marketing; 

2. Competição entre as atividades na empresa e as demandas da família do 

proprietário; 

3. Problemas de implementação de estratégias; 

4. Falta de conhecimento sobre os produtos e seus mercados; 

5. Os elevados custos das instalações e equipamentos e ou impróprios; 
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6. Margens de lucro insuficientes; 

7. Riscos inaceitáveis, pela falta de planejamento;

8. Falta de um Plano de Negócios; 

9. Falta de Capital de Giro; 

10. Impostos e inadimplência. 

Pode-se afirmar que existe uma série de causas primordiais para o 

elevadíssimo índice de mortalidade de empresas, além de uma gama de fatores 

subjacentes, contribui para esse processo de mortalidade. No entanto, os gestores 

com as características e comportamentos considerados empreendedores tem 

diminuído os impactos e até superado esses obstáculos no panorama geral das 

empresas.   
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CAPÍTULO V - PESQUISA DE CAMPO SOBRE A PRÁTICA DO CCES 

EM EMPRESAS INCUBADAS 

Foi realizada uma pesquisa de campo com os gestores das empresas 

incubadas, aplicada por meio de questionário com perguntas fechadas, facilitando o 

preenchimento e a codificação de suas respostas, verificando quais as 

características que contribuíram para que a situação da mesma chegasse ao estágio 

atual. 

Com as respostas do questionário, busca-se medir o grau de correlação entre 

as CCEs e o exercício prático da amostra, identificada pelos gestores. Do ponto de 

vista da abordagem do problema, esta é uma pesquisa qualitativa e descritiva, na 

qual serão quantificados aspectos do comportamento de um grupo de pessoas, 

analisado o grau de significância das amostras em relação ao grau de correlação 

entre as variáveis estudadas (GIL, 1987). 

5.1 Seleção e determinação da Amostra 

A amostra apresenta as seis empresas existentes na Incubadora da cidade de 

Praia Grande, região metropolitana da Baixada Santista, Estado de São Paulo. 

Cabe aqui ressaltar que a escolha de uma ou mais características poderão 

ser identificadas no decorrer da pesquisa, contudo é determinada pela conveniência 
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e oportunidade e não para aumentar a possibilidade de inferências (CAMPOMAR, 

1991).  

As questões que serão abordadas procurarão identificar 40 características de 

comportamentos empreendedoras, com o intuito de referenciar quatro grandes 

grupos (Necessidades, Conhecimentos, Habilidades e Valores) citados por Mori 

(1998); Lezana (1998) e pelo curso do programa EMPRETEC, uma parceria do 

Sebrae com as Nações Unidas para o desenvolvimento do potencial do gestor, 

consideradas empreendedoras. 

5.2 Procedimento para coleta de dados – estrutura do  questionário 

A pesquisa de campo é constituída de 40 perguntas fechadas (anexo I).  

A avaliação terá pesos de “1” a “5” para cada pergunta. O peso “5” identificará 

resposta totalmente dentro da realidade e “1” totalmente fora da realidade, sendo 

adaptado da escala de Likert. E, também, referenciado por um índice que mensura 

cada peso com uma pontuação e uma referencia do comportamento padrão, 

exemplificado na tabela 5.  

1. Totalmente fora da realidade 

2. Raramente é realidade 

3. Às vezes é realidade 

4. Muitas vezes é realidade 

5. Totalmente a realidade 
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A escolha desta escala foi motivada pela sua capacidade de verificar o grau 

de concordância e flexibilidade de análise, conseqüentemente, a facilidade de 

avaliar os fatos através de uma mensuração dos resultados.  

A fim de comprovar os resultados, serão utilizados recursos gráficos, por meio 

da análise fatorial, que mostrarão se os dados obtidos são significativos e que 

influências podem sofrer. O uso dessa ferramenta e o confronto dos resultados 

ajudam na obtenção de confiança para a decisão sobre os resultados, contribuindo 

para explicar como eles foram alcançados e quais as suas possíveis causas. 

5.3 Abordagens da pesquisa 

É importante ressaltar que buscou-se, com isso, conhecer a interação do 

empreendedor, quanto a suas características e comportamentos empreendedores: 

• Dados do informante e da empresa: caracterizar o entrevistado e a instituição a 

que ele representa; 

• Sobre o Contexto Local: levantar os aspectos locais e/ou regionais que 

influenciaram a organização a se preocupar com o perfil empreendedor; 

• Sobre as Redes de Apoio: objetivando verificar quais são os órgãos 

governamentais e não governamentais que apoiaram o inicio do negócio;  

• Sobre o Ambiente: identificar as iniciativas utilizadas pela incubadora para 

disseminar a cultura empreendedora dentro das organizações, assim como, as 

iniciativas para fortalecer as empresas existentes na região; 
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• Sobre os Proprietários: conhecer como os gestores empreendedores foram 

treinados, qual a experiência vivida na área de empreendedorismo; 

• Sobre a equipe: Os métodos que são utilizados pela organização para motivar os 

funcionários a engajar-se e manter-se com os CCEs; 

• Sobre a Infra-estrutura: reconhecer os recursos (humanos, materiais, físicos e 

financeiros) disponíveis para incentivar o exercício do empreendedorismo, 

identificar as barreiras que foram e estão sendo superadas para a melhoria 

desses recursos; 

• Sobre os Resultados: estabelecer os resultados efetivamente obtidos, quantidade 

de indivíduos envolvidos, número de empresas abertas, o perfil do 

empreendedor; 

• Sobre o Monitoramento: levantamento dos procedimentos utilizados para a 

valorização do empreendedorismo, como é avaliada externamente, e como ela 

utiliza essa avaliação para fazer a retroalimentação destes comportamentos; 

• Sobre a Formação do Empreendedor: formação escolar, profissional ou cultural 

do entrevistado, fatores que contribuíram para torná-lo empreendedor e iniciar 

seu negócio; 

• Sobre a Empresa: fatores que possam caracterizar uma empresa de sucesso. 

Diante disso, a utilização de meios comparativos, entre a teoria e a prática, 

relacionado às CCEs através da combinação e classificação de padrões, causa 

incertezas. Pois, o comportamento do indivíduo considerado empreendedor é 

influenciado diretamente por informações imprecisas e complexas, difíceis de serem 

modeladas.  
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5.4 Determinação do Modelo de Análise 

Os tópicos abordados, na referida pesquisa, identificam o comportamento 

empreendedor dos gestores das empresas incubadas, de acordo com as 

características relacionadas aos grupos de necessidades, conhecimentos, 

habilidades e valores. Essas considerações foram fundamentais para a 

determinação de um perfil de comportamentos individuais que formam as 

características e comportamentos empreendedores desses gestores.  

Os dados da pesquisa foram obtidos através de duas ou mais questões para 

cada característica. Esse método foi adotado para dificultar a possibilidade de chute 

ou de acerto mentiroso, evitando que o indivíduo responda o questionário 

escolhendo a opção que acha ser a correta, e não a que acredita na realidade, 

garantindo assim credibilidade satisfatória do resultado. 

Além disso, o questionário atribuiu pesos diferenciados para cada resposta, 

obtendo uma média em cada um dos 4 grupos de características. 

O indivíduo pode saber, além do seu percentual (pesos) geral de perfil 

empreendedor, quais das suas características são fortes e quais são fracas, para 

que possa aprimorá-las antes de iniciar seu projeto (URIARTE, 2000). 

 O método utilizado para classificar as respostas relacionadas seguiram 

alguns passos para identificar as CCEs dos gestores das empresas incubadas, 

descritos a seguir. 
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Passo 1 - preparo do questionário: 

De todas as perguntas abordadas, foram correlacionadas 40 questões, com o 

propósito de levantar dados sobre 40 comportamentos presentes nos 

empreendedores, ou seja, múltiplas questões objetivando uma única resposta para 

cada uma das características pesquisada. 

Passo 2 - preparo dos dados do questionário: 

Foram utilizadas as respostas das questões e estruturadas em uma única 

pergunta para cada comportamento pesquisado, ou seja, estas foram agrupadas de 

maneira a ressaltar suas relações de afinidades. E, tendo como base os estudos e 

pesquisas realizadas para mapear o perfil do empreendedor. Contudo, foi 

encontrada certa disparidade nas respostas, mesmo sendo sobre o mesmo assunto. 

Levando a um terceiro passo. 

Passo 3 – Confirmação dos dados questionáveis 

Procurou-se identificar as disparidades de algumas questões, através de 

novos contatos com os gestores, identificando as duvidas sobre as questões, fez-se 

a revisão das respostas, proporcionando maior precisão nos dados. 
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Passo 4 – Tratamento dos dados

Para se chegar a uma resposta única nas questões múltiplas com relação ao 

processo comportamental, utilizou-se a análise de duas ou mais questões de cada 

característica de comportamento desses indivíduos. 

Além da classificação de avaliação dos pesos de “1” a “5” para cada pergunta. 

A mesma resposta proporcionará uma pontuação considerada “Média” das 

respostas do questionário, classificadas conforme a Tabela 5. 

Tabela 5.  Classificação do Peso das Respostas 

CLASSIFICAÇÃO PESO ÍNDICE COMPORTAMENTO
PADRÃO 

Totalmente fora da 
realidade 1 Até 20 INEXISTENTE 

Raramente é realidade 2 20-40 BAIXO 

Às vezes é realidade 3 40-60 REGULAR 

Muitas vezes é realidade 4 60-80 MÉDIO 

Totalmente a realidade 5 80-100 ALTO 

FONTE: Adaptação de uma classificação de Pinchot (SOMOGGI, 2000; URIARTE, 2000). 

A identificação de uma característica específica ou geral como sendo 

empreendedora é apontada pelo seu peso e, consequentemente, gera o índice. 

Portanto, obteve-se primeiro os pesos para cada um dos itens, chegando a soma 

total e o resultado médio do índice, determinando um padrão de comportamento 

empreendedor de cada característica e, finalmente, determinando os valores médios 

de comportamento para o grupo. 

De posse dessa informação, é possível saber a identificação e a valorização 

para cada um dos itens mencionados, individual e geral. 
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Passo 5 – Critério do tratamento dos dados 

A soma de duas respostas no numero (1) é igual a (20 x 2 = 40), somando 

com mais três respostas no numero (4) é igual a (80 x 3 = 240). Com isso, somou-se 

(40 + 240 = 280) e dividiu-se pelo número de respostas que é igual a 5. Sendo assim, 

a resposta final para “tal” comportamento é de 56. Ou seja, numa pontuação máxima 

de 100, sua referência média daquele comportamento é de 56, que, pode ser 

considerado como porcentagem (DE RÉ, 2000). 
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CAPÍTULO VI - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

SOBRE AS CCES DOS GESTORES DAS EMPRESAS INCUBADAS 

6.1 Engefer Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.- ME 

Trata-se de uma pequena indústria de produtos plásticos e usinagem em 

geral. Atualmente, investe na fabricação de ralos plásticos projetados para ajudar no 

controle da dengue. É um produto inovador e os sócios acreditam muito no sucesso 

da empresa.  Empresa fundada em 25/11/2005 e conta com a mão de obra do sócio 

na industrialização das peças. As respostas estão demonstradas na Tabela 6. 

Tabela 6. Respostas Engefer 

GRUPO ESPECIFICAÇÃO 1 
20 

2 
40

3 
60 

4 
80

5 
100

100 
% 

1) Aprovação/Reconhecimento   X   70 
2) Independência/Autonomia   X   70 
3) Desenvolvimento pessoal   X   70 
4) Segurança    X   68 
5) Auto-realização    X  80 
6) Qualidade e eficiência    X  80 
7) Poder/Status   X   70 N

E
C

E
S

S
ID

A
D

E
S

 
M

É
D

IA
 7

3 
%

 

8) Inovação/iniciativa    X  76 
9) Aspectos técnicos 

relacionados com o negócio 
   X  72 

10) Experiência na área 
comercial 

   X  70 

11) Escolaridade     X  70 

12) Experiência em empresas   X   66 

13) Formação complementar    X  76 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S

 
M

É
D

IA
 6

9,
6 

%
 

14) Vivência com situações 
novas   X   

64 
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15) Identificação de novas 
oportunidades – visionárias 

   
X  72 

16) Valoração de oportunidades     X  73 
17) Criatividade    X   55 
18) Comunicação persuasiva   X   66 
19) Negociação   X   60 
20) Aquisição de Informações   X   70 
21) Resolução de problemas    X  71 
22) Alcançar metas    X   65 
23) Motivação e decisão    X  80 
24) Organização   X   60 
25) Flexibilidade   X   60 
26) Controle racional dos 

impulsos 
   X  

80 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

 M
É

D
IA

 6
8 

%
 

27) Resiliência    X  73 
28) Existenciais   X   66 
29) Estéticos    X   60 
30) Intelectuais   X   66 
31) Morais   X   70 
32) Éticos    X  80 
33) Religiosos  X    50 
34) Autoconfiança    X  71 
35) Autenticidade   X   70 
36) Lealdade    X  80 
37) Ambição   X   70 
38) Disposição ao risco   X   63 
39) Perseverança - persistência   X   70 

V
A

LO
R

E
S

  
M

É
D

IA
 6

8,
9 

%
 

40) Familiares    X  80 

Pela classificação média de 69,8 % na soma dos grupos do gestor da 

empresa ENGEFER, identifica uma necessidade em desenvolver algumas 

características e reforçá-las em suas ações. Algumas considerações podem ser 

verificadas pela baixa pontuação, como a segurança no trabalho, experiências 

novas, criatividade e as incertezas quanto à organização, planejamento e metas, 

pode dificultar suas ações. Isso pode gerar interesse em realizar ações costumeiras, 

seguras e do cotidiano, sem arriscar em grandes planos e projetos. 
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6.2 Fina Flora Indústria e Comércio Ltda. 

Trata-se de uma indústria de encapsuladora de fitoterápicos e cosméticos em 

geral, atualmente está na sua fase inicial de produção, aguardando autorização dos 

órgãos competentes para sua comercialização em grande escala. A empresa foi 

fundada em 10/11/2001, contudo, foi ativada formalmente no final de 2005. Como a 

produção está direcionada apenas para o mercado da baixada, o encapsulamento 

está sendo feito pelo proprietário. 

Tabela 7. Respostas Fina Flora

GRUPO ESPECIFICAÇÃO 1 
20 

2 
40 

3 
60 

4 
80 

5 
100 

100
% 

1. Aprovação/Reconhecimento    x 75 

2. Independência/Autonomia   X  65 

3. Desenvolvimento pessoal    X 85 

4. Segurança    X  73 

5. Auto-realização    X 90 

6. Qualidade e eficiência    X 90 

7. Poder/Status   X  75 N
E

C
E

S
S

ID
A

D
E

S
 

M
É

D
IA

 7
9,

6 
%

 

8. Inovação/iniciativa    x 84 
9. Aspectos técnicos com 

relação ao negócio 
   X  76 

10. Experiência na área 
comercial 

    X 95 

11. Escolaridade   X   70 

12. Experiência em empresas    X  80 

13. Formação complementar    X  90 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S

 
M

É
D

IA
 8

3,
1 

%
 

14. Vivência com situações 
novas 

   X  88 
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15. Identificação de novas 
oportunidades – visionárias

   X  80 

16. Valoração de 
oportunidades  

  X   73 

17. Criatividade     X  75 

18. Comunicação persuasiva   X   66 

19. Negociação    X  80 

20. Aquisição de Informações    X  80 

21. Resolução de problemas   X   68 

22. Alcançar metas     X  75 

23. Motivação e decisão     X 93 

24. Organização   X   73 

25. Flexibilidade   X   70 

26. Controle racional dos 
impulsos 

   X  90 

H
A

B
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A

D
E

S
 

 M
É

D
IA

 7
5,

6 
%

 

27. Resiliência   X   60 

28. Existenciais    X  73 

29. Estéticos     X  90 

30. Intelectuais    X  86 

31. Morais  X    50 

32. Éticos   X   66 

33. Religiosos     X 100
034. Autoconfiança    X  71 

35. Autenticidade     X 100

36. Lealdade    X  90 

37. Ambição   X   60 

38. Disposição ao risco    X  73 

39. Perseverança – 
persistência 

   X  90 

V
A
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R

E
S

  
M

É
D

IA
 7

6 
%

 

40. Familiares   x    40 

A pontuação média identificada pelos 4 grupos é de 78,5 % e considerando 

alguns pontos que minimizaram a somatória e consequentemente comprometendo 

comportamentos que são essenciais ao empreendedor, como: independência, 

autonomia, segurança financeira, formação técnica para conduzir o negócio, além de 

alguns valores que são fundamentais ao sucesso. Já, os valores religiosos, para o 
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empreendedor passa a ser preocupante. Tais comportamentos podem ser 

reavaliados e direcionados ao negócio. 

6.3 Nadir de Campos Freire - ME 

Trata-se de uma empresa fabricante de materiais elétricos, atualmente fabrica 

isoladores do tipo pedestal, bucha de passagem, base de fusível, entre outros.  Já 

atua nessa área desde 2002, porém foi formalizada em 30/06/2005 na incubadora. 

Com clientes em todo o estado de São Paulo. Está estruturando sua indústria para 

entrar no mercado nacional, atualmente conta com 4 funcionários sendo uma na 

área administrativa e três na produção.  

Tabela 8. Respostas Nadir

GRUPO ESPECIFICAÇÃO 1 
20 

2 
40 

3 
60 

4 
80 

5 
100 

100
% 

1. Aprovação/Reconhecimento   X   65 

2. Independência/Autonomia     X 100

3. Desenvolvimento pessoal     X 100

4. Segurança    X   57 

5. Auto-realização     X 100

6. Qualidade e eficiência    X  90 

7. Poder/Status    X  75 N
E

C
E

S
S
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A

D
E

S
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É

D
IA

 8
5,

8 
 %

 

8. Inovação/iniciativa     X 100
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9. Aspectos técnicos com 
relação ao negócio 

   X  84 

10. Experiência na área 
comercial 

    X 100

11. Escolaridade   X   60 

12. Experiência em empresas     X 100

13. Formação complementar    X  86 

C
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14. Vivência com situações 
novas 

   X  76 

15. Identificação de novas 
oportunidades – visionárias

   X  84 

16. Valoração de 
oportunidades  

    X 100

17. Criatividade     X  90 

18. Comunicação persuasiva   X   66 

19. Negociação     X 100

20. Aquisição de Informações    X  90 

21. Resolução de problemas    X  77 

22. Alcançar metas     x  82 

23. Motivação e decisão     X 100

24. Organização    X  73 

25. Flexibilidade     X 100

26. Controle racional dos 
impulsos 

    X 100

H
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É

D
IA
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7,

3 
%

 

27. Resiliência    X  73 

28. Existenciais    X  80 

29. Estéticos   X    50 

30. Intelectuais    X  80 

31. Morais   X   60 

32. Éticos   X   67 

33. Religiosos    X  80 

34. Autoconfiança    X  85 

35. Autenticidade     X 100

36. Lealdade   X   60 

37. Ambição  X    50 

38. Disposição ao risco     X 100
39. Perseverança - 

persistência 
    X 100

V
A

LO
R

E
S

  
M
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IA
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4,
7 

%
 

40. Familiares    X   60 
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A pontuação média de 83% entre os 4 grupos, identifica certa disparidade dos 

valores em relação ao outros. Contudo podem-se verificar alguns pontos 

desfavoráveis, como: aprovação, reconhecimento, segurança financeira e 

persuasão. Estes foram representativos para baixar a pontuação dos grupos da 

necessidade, conhecimentos e habilidade. Porém, o grupo dos valores, foi ainda 

mais decisivo para baixar a pontuação média dos grupos. Entre esses pontos o que 

mais se destaca é a ambição, pois, é considerado um dos comportamentos que 

induz ao empreendedor a criar, inovar e valorizar oportunidades dos quais foram 

muito bem pontuados no seu perfil.  

6.4 P.A. Scopetto ME – Flow Systems 

Empresa que trabalha com prestação de serviços na área tecnológica, 

desenvolvendo sistemas e Web Site. Conta com Sete funcionários entre 

programadores, área comercial e administrativa. Fundada formalmente em 

13/11/2002 e ativada no ano de 2005. Contudo, seu proprietário já trabalha no ramo 

informalmente desde 1992. Conta com vários clientes de pequeno e médio porte na 

Baixada Santista e grande São Paulo. 
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Tabela 9. P.A Scopetto

GRUPO ESPECIFICAÇÃO 1 
20 

2 
40 

3 
60 

4 
80 

5 
100

100
% 

1. Aprovação/Reconhecimento    X  75 

2. Independência/Autonomia     X 95 

3. Desenvolvimento pessoal    X  80 

4. Segurança     X  74 

5. Auto-realização     X 100

6. Qualidade e eficiência    X  80 

7. Poder/Status    X  75 N
E

C
E

S
S

ID
A

D
E

S
 

M
É

D
IA

 8
2,

7 
 %

 

8. Inovação/iniciativa    X  83 
9. Aspectos técnicos com 

relação ao negócio 
   X  80 

10. Experiência na área 
comercial 

   X  85 

11. Escolaridade     X  80 

12. Experiência em empresas     X 93 

13. Formação complementar    X  83 

C
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E
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N
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D

IA
 8

4,
1 

%
 

14. Vivência com situações 
novas 

   X  84 

15. Identificação de novas 
oportunidades – visionárias 

   X  80 

16. Valoração de oportunidades      X 93 

17. Criatividade      X 100

18. Comunicação persuasiva    X  73 

19. Negociação     X 100

20. Aquisição de Informações    X  87 

21. Resolução de problemas    X  82 

22. Alcançar metas     X  85 

23. Motivação e decisão    X  85 

24. Organização   X   70 

25. Flexibilidade     X 100
26. Controle racional dos 

impulsos 
   X  90 
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S
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É

D
IA

 8
5,

4 
%

 

27. Resiliência   X   66 

28. Existenciais    X  86 

29. Estéticos     X  80 

30. Intelectuais    X  80 

31. Morais X     20 V
A

LO
R

E
S

  
M

É
D

IA
 6

5,
7 

%
 

32. Éticos    X  73 
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33. Religiosos  X    30 

34. Autoconfiança    X  88 

35. Autenticidade    X  90 

36. Lealdade   X   70 

37. Ambição  X    50 

38. Disposição ao risco    X  83 

39. Perseverança - persistência    X  85 

40. Familiares  X     20 

Pelo resultado obtido com a pesquisa, a pontuação de 81,7 % referente à 

média dos 4 grupos, identifica que o grupo dos valores representou a pontuação 

mais baixa, principalmente nos valores morais, religiosos e ambição, que podem ser 

trabalhados e desenvolvidos pelo gestor. Contudo, as características dos 

comportamentos “religiosos e familiares” não identificam fragilidade, já que sua 

“baixa pontuação” é fator positivo. 

6.5 Powdermix Equipamentos para Laboratório Ltda. 

Indústria fabricante de equipamentos para laboratório, como, misturador e 

triturador de pequeno porte para laboratórios, além, de base vibratória, 

encapsuladores, destiladores, etc. Atua nessa área desde 2002, porém, só em 

03/09/2003 formalizou sua empresa. Conta com dois funcionários na área de 

produção e usa a internet como fonte de captação de clientes.  
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Tabela 10. Respostas Powdermix

GRUPO ESPECIFICAÇÃO 1 
20 

2 
40 

3 
60 

4 
80 

5 
100 

100
% 

1. Aprovação/Reconhecimento   X   65 

2. Independência/Autonomia     X 100

3. Desenvolvimento pessoal     X 100

4. Segurança   X    51 

5. Auto-realização     X 100

6. Qualidade e eficiência     X 100

7. Poder/Status    X  75 N
E

C
E

S
S

ID
A

D
E

S
 

M
É

D
IA

 8
6,

4 
 %

 

8. Inovação/iniciativa     X 100
9. Aspectos técnicos com 

relação ao negócio 
   X  76 

10. Experiência na área 
comercial 

    X 95 

11. Escolaridade     X 100

12. Experiência em empresas     X 93 

13. Formação complementar     X 100
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14. Vivência com situações 
novas 

   x  84 

15. Identificação de novas 
oportunidades – visionárias 

    X 100

16. Valoração de oportunidades      X 100

17. Criatividade     X  85 

18. Comunicação persuasiva    X  86 

19. Negociação    X  90 

20. Aquisição de Informações    X  90 

21. Resolução de problemas    X  88 

22. Alcançar metas     X  72 

23. Motivação e decisão    X  86 

24. Organização   x   65 

25. Flexibilidade    X  80 
26. Controle racional dos 

impulsos 
    X 100
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27. Resiliência    X  80 

28. Existenciais      80 

29. Estéticos       50 

30. Intelectuais      75 

31. Morais      60 V
A
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É
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IA
 7
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1 

%
 

32. Éticos      46 
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33. Religiosos      40 

34. Autoconfiança      94 

35. Autenticidade      90 

36. Lealdade      100

37. Ambição      70 

38. Disposição ao risco      76 

39. Perseverança - persistência      90 

40. Familiares       80 

Apesar da média obtida nos quatro grupos, 84,2 %, identificaram-se algumas 

disparidades, principalmente no grupo das necessidades, que a aprovação, 

reconhecimento e segurança foram divergentes pela pontuação de 

independência/autonomia, desenvolvimento pessoal, auto-realização, novação e 

iniciativa. Contudo, na área de conhecimentos a empresa está bem representada 

pelo gestor. 

6.6 Rivando Santos de Oliveira – Monte Sinoy Cosmétic os 

Indústria que trabalha no ramo de cosméticos e vendas no atacado. 

Atualmente fabrica sabonetes, massa glicerinada e sabonetes líquidos. A empresa 

existe desde 2002, mas, somente em agosto de 2003 foi formalizada. É residente na 

incubadora há quase um ano. Sua fabricação é artesanal e conta com três 

funcionários na produção. 
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Tabela 11.  Respostas Monte Sinoy 

GRUPO ESPECIFICAÇÃO 1 
20 

2 
40 

3 
60 

4 
80 

5 
100

100
% 

1. Aprovação/Reconhecimento     X 95 

2. Independência/Autonomia    X 90 

3. Desenvolvimento pessoal     X 95 

4. Segurança      X 94 

5. Auto-realização    X 85 

6. Qualidade e eficiência     X 100

7. Poder/Status   X  70 N
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8. Inovação/iniciativa     X 96 
9. Aspectos técnicos com 

relação ao negócio 
  X   68 

10. Experiência na área 
comercial 

   X  90 

11. Escolaridade     X  80 

12. Experiência em empresas    X  83 

13. Formação complementar    x  83 
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14. Vivência com situações 
novas 

    x 100

15. Identificação de novas 
oportunidades – visionárias 

    X 100

16. Valoração de oportunidades  
    X 93 

17. Criatividade      X 100

18. Comunicação persuasiva   X   60 

19. Negociação    X  90 

20. Aquisição de Informações    X  87 

21. Resolução de problemas    X  93 

22. Alcançar metas     X  85 

23. Motivação e decisão    X  86 

24. Organização   X   60 

25. Flexibilidade     X 100

26. Controle racional dos 
impulsos 

    X 100
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27. Resiliência   X   66 

28. Existenciais     X 100

29. Estéticos     X  70 

30. Intelectuais    X  90 

31. Morais X     20 V
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%

 

32. Éticos    X  73 
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33. Religiosos     X 100

34. Autoconfiança     X 97 

35. Autenticidade     X 100

36. Lealdade    X  90 

37. Ambição   X   60 

38. Disposição ao risco   X   60 

39. Perseverança - persistência     X 95 

40. Familiares  X     20 

Pelos resultados obtidos com a pesquisa, a pontuação de 83,9 % referente à 

média dos 4 grupos, identifica um equilíbrio entre os comportamentos considerados 

empreendedores. Contudo, podemos ressaltar alguns itens que refletem certa 

divergência, entre esses, o religioso, considerado como “fator de risco” para o 

empreendimento, se confrontando com os valores familiares, já que, religião e 

família, normalmente, seguem a mesma linha. Ou seja, indivíduos que consideram a 

religião acima de “tudo” também consideram a família como sua estrutura de vida, o 

que não aconteceu nos resultados obtidos. 
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CAPÍTULO VII - ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NAS 

EMPRESAS INCUBADAS 

7.1 Classificação dos resultados do Questionário

Para se determinar uma classificação de padrão, referentes aos resultados do 

questionário, foram identificados parâmetros que pudessem referenciar os 

resultados esperados e consequentemente uma sugestão para o fato. E, de posse 

dessa informação, pudesse aprimorar as características empreendedoras 

consideradas abaixo do padrão estabelecidas pela literatura. Porém, para obter-se 

uma classificação de um modo genérico, pode-se utilizar o enquadramento de 

resultados, juntando todos os dados. 

Quadro 10. Totalmente fora da realidade

Pontuação Discriminação 

1 – 20 (Inexistente) Totalmente fora da realidade 

Resultados esperados: Vê as coisas de forma tradicional, Conservador, 

consegue resolver problemas costumeiros, sem originalidade e pouco criatividade.  

Baixa capacidade de identificar oportunidades, auto-reconhecimento, capacidades 

e aptidões limitadas, não tem segurança. Não aceita bem as derrotas, e não leva 

as metas a sério (SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

Sugestões:  Participar de cursos, palestras, treinamentos e debates sobre o 

assunto para aprimorar suas características consideradas fracas no que tange ao 

empreendedorismo. Outra opção é encontrar uma equipe liderada por um 

inovador, na tentativa de aprender com quem sabe. Procurar ajuda (SOMOGGI, 

2000). 
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Quadro 11. Raramente é realidade

Pontuação Discriminação 

2 – 40 (Baixo) Raramente é realidade 

Resultados esperados : Tradicionalista, procura resolver problemas mais fáceis 

e empurrar para frente os mais difíceis, Pouco criativo, consegue reconhecer 

alguns pontos importantes, mas não age de prontidão. Perde muitas 

oportunidades por pensar muito. Aceita planejamento, mas, não os executa 

(SEBRAE-EMPRETEC, 2001). 

Sugestões:  Procurar grupos de apoio, aprender a reaprender, eliminar os 

paradigmas das derrotas passadas. Participar de cursos, palestras, treinamentos 

e debates sobre o assunto e de auto-motivação, para que as ações sejam mais 

rápidas e confiantes. Montar um plano de ação estratégico. Outra opção é 

encontrar uma pessoa que o complemente em suas decisões e ações 

(SOMOGGI, 2000). 

Quadro 12. Às vezes é realidade

Pontuação Discriminação 

3 – 60 (Regular) Às vezes é realidade 

Resultados esperados : Gosta de gerenciar idéias e soluções novas, aplicando a 

realidade, busca aplicar a criatividade, quebrando os paradigmas. Necessita 

trabalhar essas características e reforçá-las em suas ações. Aceita bem o 

planejamento e soluções divergentes ao seu, para resolver problemas. Vivencia 

bem as necessidades e coloca em prática, na medida do possível.Deve ter 

certeza e sentir-se seguro de suas ações, deixando de fazer coisas pequenas e 

aos poucos assumir coisas mais importantes (SEBRAE-EMPRETEC, 2001). 

Sugestões:  Identificar os pontos fortes e fracos no perfil comportamental do 

indivíduo em questão e desenvolver os que estão enfraquecidos, para que se 

desenvolva. Até que isso ocorra, busque sua auto-ajuda, desenvolva seu senso 

critico e a superação (SOMOGGI, 2000). 
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Quadro 13. Muitas vezes é realidade

Pontuação Discriminação 

4 - 80 (Médio) Muitas vezes é realidade 

Resultados esperados : É muito perseverante e insiste em alcançar suas metas, 

não desiste, quando as coisas não saem do seu jeito e tenta várias vezes. Crê que 

com a persistência conseguira chegar a bons resultados. Você gosta de situações 

difíceis e às vezes de risco, vê até como uma medida de êxito, mas recua quando 

o risco é maior e de longo prazo. Busca o risco dentro de suas limitações e pensa 

muito antes de enfrentá-lo. Tem flexibilidade em pensar de várias formas para 

diferentes fenômenos e pontos de vista, contudo é necessário que desenvolva 

uma metodologia que facilite a resolução de problemas (SEBRAE-EMPRETEC, 

2001). 

Sugestões:  Apesar de ter um bom potencial empreendedor e grandes chances de 

sucesso, ainda deve estudar e praticar um pouco mais antes de iniciar um projeto, 

pois ainda apresenta algumas características que podem ser trabalhadas no que 

tange ao empreendedorismo (SOMOGGI, 2000). 

Quadro 14. Totalmente a realidade

Pontuação Discriminação 

5 – 100 (Alto) Totalmente a realidade 

Resultados esperados : É uma pessoa que tem sensibilidade em analisar os 

problemas, originalidade para resolvê-los, flexibilidade, capacidade de avaliação e 

analisa os fatos, proporcionando um ambiente inovador e gerador de idéias. 

Tem muita segurança nas tomadas de decisão, considera-se capaz de tomar 

atitudes e sair à frente de qualquer situação. Não mede esforços para conseguir 

seus objetivos, persiste em situações adversas e converte para uma realidade 

positiva e pro - ativa. Tende a ver os fracassos como uma oportunidade para 

crescimento e aprendizado. Sacrifica-se se necessário para concluir suas metas 

(SEBRAE-EMPRETEC, 2001).

Sugestões:  Um indivíduo de grandes chances de sucesso, mas é bom manter-se 

nessa linha, os negócios estão evoluindo e as ações de hoje, pode não dar certo 

amanhã. Mas, você é um empreendedor (SOMOGGI, 2000). 

FONTE: Adaptação de uma classificação de Pinchot (SOMOGGI, 2000). 
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Os testes desenvolvidos apresentaram uma estrutura satisfatória, tanto no 

que tange o objetivo de auto-avaliação como o objetivo de avaliação geral. 

A classificação dos resultados esperados utilizou como base a existente, 

formulada por Pinchot (SOMOGGI, 2000), porém, o ideal é a análise detalhada de 

cada questionário em particular, para identificar os pontos fortes e fracos no perfil 

comportamental do indivíduo em questão. 

Com este tipo de informação, podem-se trabalhar somente as características 

consideradas fracas e, em alguns casos, pode-se até formar grupos de pessoas com 

características complementares para um aprendizado paralelo entre elas. 

7.2 Tabulação Geral dos Dados 

Os aspectos investigados no questionário foram divididos em quatro grupos: 

Necessidades, Conhecimentos, Habilidades e Valores. Através destes grupos, será 

feita uma análise individual de cada questão e uma conclusão parcial de cada grupo 

para verificar quais aspectos relevantes do perfil empreendedor são perceptíveis em 

maior intensidade entre as características e comportamentos de um mesmo grupo, 

em consonância verificar se o empreendedorismo está presente na vida profissional  

destes empresários.  
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Tabela 12. Grupo 1 – Necessidades dos empreendedores

EMPRESAS 
ESPECIFICAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 

MÉDIA 
GERAL

Aprovação/Reconhecimento 70 75 65 75 65 95 74,1 

Independência/Autonomia 70 65 100 95 100 90 86,7 

Desenvolvimento pessoal 70 85 100 80 100 95 88,3 

Segurança 68 73 57 74 51 94 69,5 

Auto-realização 80 90 100 100 100 85 92,5 

Qualidade e eficiência 80 90 90 80 100 100 90,0 

Poder/Status 70 75 75 75 75 70 73,3 

Inovação/iniciativa 76 84 100 83 100 96 89,8 

RESULTADOS 73,0 79,6 85,8 82,7 86,4 90,6 83,0 

No grupo 1, necessidades dos empreendedores, todos os aspectos 

investigados foram perceptíveis em maior escala entre a empresa (1) e a empresa 

(6), identificando assim uma variação de 24% entre os pontos fracos e fortes do 

empreendedorismo. 

Nesse sentido, pode-se perceber que os itens de segurança, poder, status, 

aprovação e reconhecimento estão deficitários em relação aos itens de auto-

realização, qualidade, inovação e criação, quando comparados entre as respostas 

pesquisadas. Comprovadamente a auto-realização está presente em elevados 

índices, podemos dizer que o empreendedorismo oferece graus elevados de 

realização pessoal, por ser a exteriorização do que se passa com as pessoas. 

Sendo um dos fatores para que elas abram seus próprios negócios em decorrência 

da grande necessidade de desenvolvimento, e não conseguindo encontrar nas 
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organizações que atuam, ambientes e condições, acabam criando seus próprios 

negócios.  

Esta necessidade de desenvolvimento apresentou ser um aspecto relevante 

para o grupo entrevistado, uma vez que a pontuação média de 92,5% deles 

concorda totalmente com essa característica.  

A necessidade de segurança foi o item com menor relevância para o grupo 

entrevistado, obtendo uma média de 69,5 % das respostas. Contudo o 

empreendedor, não pensa muito em segurança financeira, gosta de correr riscos 

calculados, recomeça tudo novamente, consequentemente, não podemos afirmar 

que tal característica seja negativa ao processo de empreendedorismo. 

Gráfico 2.  Resultados do Grupo 1 
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QUESTÃO: 1 – Aprovação/Reconhecimento 

Necessidade de Aprovação, reconhecimento da sociedade, status e prestígio, 

respeitado pelos amigos e família, conquistar algo e ser reconhecido por isto. O 

empreendedor tem um controle racional de seus impulsos, mesmo quando a 

situação é crítica, consegue manter seus valores morais, assumindo sua posição e 

restabelecendo a ordem. Procura também, fazer parte de grupos sociais, 

preocupação por rompimentos de uma relação interpessoal positiva e possui uma 

elevada preocupação com as pessoas na sua situação de trabalho (MORI, 1998; 

KETS DE VRIES 1997; DRUCKER 1975). 

QUESTÃO: 2 – Independência/Autonomia 

Necessidade de independência, liberdade para expor suas idéias e realizar 

seus projetos sem que seja podada sua criatividade e também, na sua vida 

profissional e familiar controlando seu próprio tempo, com autonomia para delegar 

decisões aos subordinados. Tudo isso, está vinculado à autonomia, à tomada de 

iniciativa, de organizar, enfim, de poder gerenciar sua própria vida levando em conta 

suas próprias aspirações (FREIRE, 1983; SENGE, 1996; DOLABELA, 1999). 

QUESTÃO: 3 – Desenvolvimento pessoal 

Necessidade de desenvolvimento pessoal, o empreendedor sente 

necessidade de estar aprendendo continuamente. Consequentemente, ensina seus 

subordinados, não tem medo de perder posição, até mesmo, porque normalmente 
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não é ele que vai fazer o serviço. Relaciona-se com a tendência que cada um 

procura auto-desenvolver, testar e aperfeiçoar suas capacidades. A necessidade de 

desenvolvimento pessoal faz com que o empreendedor procure sempre ser inovador 

e estar na frente do desenvolvimento tecnológico e aproveitar as oportunidades 

emergentes (KLINK, 2000; SENGE, 2002; MORI, 1998). 

QUESTÃO: 4 – Segurança 

Necessidade de auto-preservação “segurança”. O empreendedor, apesar de 

não pensar muito na segurança financeira, gosta de correr riscos calculados, mesmo 

inconscientemente. Ele não se importa em iniciar projetos que possam colocar em 

risco o negócio, ou mesmo, seu emprego. Porém, busca adquirir conhecimentos 

para geri-lo. Usa a persuasão e busca parcerias, assumindo uma posição de 

autoconfiança. Segurança é uma das características que o empreendedor coloca em 

prova constantemente, pois sua ambição na criação, inovação e a falta do medo em 

correr riscos, transformam-no em um investidor audacioso. A segurança não é 

característica do empreendedor uma vez que cada um procura proteger-se contra os 

perigos reais e imaginários, físicos ou psicológicos. Não se assusta com o 

crescimento nem tem medo do futuro (CHUNG E GIBBONS, 1997; MORI, 1998; 

SEBRAE: EMPRETEC, 2001; SENGE, 2002). 

QUESTÃO: 5 – Auto-realização 

Necessidade de auto-realização, o empreendedor deseja maximizar seu 

próprio potencial, e visualiza a empresa como um local onde suas capacidades 
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podem ser utilizadas e aperfeiçoadas, obtendo assim uma realização pessoal. 

Através de seu conhecimento e espírito empreendedor, consegue identificar 

oportunidades e levar a empresa ao sucesso. A necessidade de auto-realização 

agregado a sua criatividade impõe ao empreendedor ações que para muitos são 

futurísticas. Em sua busca constante, procura encontrar ou superar um padrão de 

excelência, visando uma única realização na busca de uma meta a longo prazo 

através de um plano de superação de obstáculos pessoais, ambientais e de 

negócios (FILION, 1998; KLINK, 2000; DRUCKER, 2001). 

QUESTÃO: 6 – Qualidade e eficiência 

Necessidade de manter qualidade e eficiência nos produtos e serviços, 

buscando atender seus parceiros e clientes com valores diferenciados ao dos seus 

concorrentes, agregando novos desafios e avaliando suas metas. O sucesso vem da 

ambição e da realização pessoal, inspirando-o a ganhar dinheiro como 

conseqüência do seu comportamento, sem, contudo, diminuir a qualidade dos 

produtos e serviços prestados (PEREIRA, 1995; MORI, 1998; SEBRAE: 

EMPRETEC, 2001). 

QUESTÃO: 7 – Poder/Status 

A necessidade de poder, status, aprovação. O empreendedor tem a 

necessidade do reconhecimento da sociedade, vontade de ser respeitado pelos 

amigos e pela família. Gosta de ambiente que pode vivenciar situações novas, 

utilizando as informações recebidas em conjunto com sua autoconfiança, faz do 
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empreendedor um sucesso em tudo que se compromete a fazer. Suas metas, seu 

sucesso profissional, status e poder estão acima de “tudo”. Gosta de executar ações 

perigosas, despertar fortes reações emocionais nas outras pessoas e visa sempre 

superar os outros e a si mesmo (DRUCKER, 1975; KETS DE VRIES, 1997; MORI, 

1998; SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

QUESTÃO: 8 – Inovação/iniciativa 

A necessidade de inovar tudo que faz, incentivando e vivenciando novas 

situações, identificando e oportunizando a empresa para o crescimento através da 

diferenciação. A iniciativa e a inovação fazem do empreendedor uma pessoa 

motivada e decidida, objetivando sua meta (PEREIRA, 1995; SEBRAE: EMPRETEC, 

2001). 

Tabela 13. Grupo 2 – Conhecimentos dos empreendedores

EMPRESAS 
ESPECIFICAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 

MÉDIA 
GERAL

Aspectos técnicos relacionados 
com o negócio 

72 76 84 80 76 68 76,0 

Experiência na área comercial 70 95 100 85 95 90 89,1 

Escolaridade  70 70 60 80 100 80 76,7 

Experiência em empresas 66 80 100 93 93 83 85,8 

Formação complementar 76 90 86 83 100 83 86,3 

Vivência com situações novas 64 88 76 84 84 100 82,6 

RESULTADOS 69,6 83,1 84,3 84,1 91,3 84,0 82,7 
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Para que o empreendedor opere uma empresa com o sucesso desejado, ele 

deve possuir alguns conhecimentos diferenciados em cada etapa em que a empresa 

se encontra. Apesar desta diferenciação, é possível fazer uma descrição dos 

conhecimentos gerais necessários para o empreendedor gerar seu negócio (MORI, 

1998).

Em análise aos aspectos do conhecimento para empreender, define-se que 

para obter sucesso nas atividades empreendedoras não basta possuir apenas 

motivação e boas idéias. É necessário que o empreendedor esteja preparado para 

isto, ou seja, conheça formas de análise do negócio, de mercado e de si mesmo, 

que tenha conhecimentos. Estes, na área específica, são fator preponderante para o 

sucesso de empreendimentos. No entanto, em decorrência do alto grau de 

competição mundial, sabe-se que mesmo que uma idéia utilize de tecnologia 

avançada, por si só não garante o sucesso. Sabe-se também, que a contribuição de 

conhecimentos técnicos ligados ao produto, corresponde à parcela fundamental, 

para o sucesso dos empreendimentos. 

A pesquisa mostrou uma pequena distorção entre as questões do grupo de 

conhecimentos, sendo a menor pontuação nos aspectos técnicos relacionados ao 

negócio e na escolaridade, as outras ficaram bastante homogêneas nas respostas. 

Entretanto, tão importante quanto o conhecimento técnico, são este na área 

comercial, experiência em empresas, formação complementar e vivência com 

situações novas. O denominado aprendizado prático. 

Em análise ao item grau de escolaridade, o grupo de empreendedores 

apresentou índices inferiores aos esperados. Cabe ressaltar que, o que se aprende 

na escola é rapidamente superado pelos conhecimentos adquiridos fora dela. Em 

algumas áreas, o saber tecnológico é renovado em poucos anos, não é acumular 
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estoque de conhecimento admissível a empreendedores, como a qualquer 

profissional que almeja o sucesso, acumular conhecimentos para depois colocá-los 

em prática.  

O êxito do empreendimento está muito mais associado a um aprendizado 

contínuo de tentativas de acertos e erros do que a momentos isolados de 

aprendizado. Assim, parece haver uma necessidade de qualificação profissional 

constante aliada a experimentação para mantê-los no caminho do sucesso. 

Gráfico 3. Resultados do Grupo 2 
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QUESTÃO: 9 - Aspectos técnicos relacionados com o n egócio 

Conhecimento sobre aspectos técnicos relacionados com o negócio. É 

indispensável que o empreendedor tenha conhecimento a respeito do projeto que 

deseja desenvolver. Por via de regra, ele o tem, por já ser um indivíduo alocado para 
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aquela tarefa específica, mas caso contrário, se o empreendedor deseja iniciar um 

negócio fora de sua área de atuação, deve primeiro procurar dominar o novo 

assunto. A informação, no mundo atual, é poder e dinheiro. Quem a possui tem mais 

solidez e estabilidade em seu posto. Por este motivo, o empreendedor deve utilizar 

todos os meios disponíveis para adquirir informações. A internet está classificada 

como um dos mais poderosos meios de informação da atualidade. Seus valores 

intelectuais ajudarão, entre outras considerações, a imprimir o ritmo da inovação 

tecnológica da empresa, a definir o papel da criatividade e a postura em relação a 

algumas normas da sociedade, como a proteção do meio ambiente (MORI, 1998; 

KLINK, 2000; NAKASHIMA, 2002; MOTA, 2004; SEBRAE, 2006). 

QUESTÃO: 10 - Experiências na área comercial 

Conhecimento, experiência na área comercial e organizacional como 

atualmente as empresas têm dado especial atenção ao cliente, é importante que o 

empreendedor tenha certa experiência nesta área, onde fazem parte: distribuição do 

produto, publicidade/marketing, pesquisa de mercado, visão externa e futurísticas, 

organizacional, planejamento e novas oportunidades.  O empreendedor tem a 

necessidade de auto-realização, através de seu conhecimento e espírito 

empreendedor, consegue identificar oportunidades e levar a empresa ao sucesso 

(KOTLER, 1994; SEBRAE: EMPRETEC, 2001; DRUCKER, 2001). 
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QUESTÃO: 11 – Escolaridades 

Conhecimento, escolaridade, o empreendedor deve possuir um nível mínimo 

de escolaridade que lhe permita lidar de modo satisfatório com as pessoas, 

lembrando sempre que educação nunca é demais, mas acima de certo nível, deve-

se ter o bom senso de não se considerar o “dono da verdade”. E acreditar que 

muitas vezes uma nova idéia possa vir de uma pessoa leiga no assunto. O 

empreendedor jamais pára de estudar, está sempre à frente das informações seja 

na área profissional como na sua formação cultural (RAMOS, 2001; TAVARES, 

2001). 

QUESTÃO: 12 – Experiências em empresas 

Conhecimento, experiência com empresas, um dos poucos tipos de 

conhecimento que não pode ser transmitido por outros, tornando este um fator 

diferenciador. A experiência acumulada possibilita um entendimento prévio de 

problemas que ocorrem invariavelmente e isso só se adquire com a prática. A 

pesquisa de mercado e aos seus concorrentes é um dos poucos tipos de atividade 

que o empreendedor faz questão de manter-se atualizado, antecedendo problemas 

e inovando seu produto para diferenciar-se. O empreendedor sabe tanto do 

concorrente, quanto ao seu próprio produto, mantendo a informação como 

instrumento para sair na frente dos concorrentes. O empreendedor é uma pessoa 

experiente, com controle emocional e muito autoconfiante em tudo o que faz, pois 

acredita em si mesmo. A experiência do empreendedor, praticamente elimina a 
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possibilidade de tirar seu equilíbrio na resolução de problemas (MORI, 1998; 

DRUCKER, 2001; SEBRAE: EMPRETEC, 2001; NAKASHIMA, 2002). 

QUESTÃO: 13 – Formação complementar 

Formação complementar, fator relacionado com a aquisição e atualização de 

conhecimentos a partir de um interesse particular ou de uma necessidade gerada 

pelo negócio, e, muitas vezes, até conhecimentos que não tem relação aparente 

com o projeto e ou empreendimento, identificando novas oportunidades de negócios. 

A necessidade de auto-realização, o empreendedor deseja maximizar seu próprio 

potencial, e visualiza a empresa como um local onde suas capacidades podem ser 

utilizadas e aperfeiçoadas, obtendo assim uma realização pessoa. O empreendedor 

sente necessidade de estar aprendendo continuamente, e uma empresa é um ótimo 

local para adquirir novos conhecimentos e também para por os seus à prova. Pelo 

fato da independência e autonomia, confia e proporciona aos seus superiores e 

subordinados, tomarem suas próprias decisões, pois já foram treinados para isso 

(MORI, 1998; DOLABELA, 1999; KLINK, 2000; SEBRAE: EMPRETEC, 2001; 

SENGE, 2002). 

QUESTÃO: 14 – Vivências com situações novas 

O empreendedor deve estar preparado para enfrentar novas situações, pois,

as mudanças, apesar de nem sempre serem fáceis de ser assimiladas, contribuem 

naturalmente para a vida profissional e, até mesmo, pessoal, identificando e 
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oportunizando a empresa ao crescimento através da diferenciação (PEREIRA, 1995; 

MORI, 1998; KLINK, 2000). 

Tabela 14. Grupo 3 – Habilidades dos empreendedores

EMPRESAS 
ESPECIFICAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 

MÉDIA 
GERAL

Identificação de novas 
oportunidades-visionárias 

72 80 84 80 100 100 86,0 

Valoração de oportunidades  73 73 100 93 100 93 88,7 

Criatividade  55 75 90 100 85 100 84,2 

Comunicação persuasiva 66 66 66 73 86 60 69,5 

Negociação  60 80 100 100 90 90 86,6 

Aquisição de Informações 70 80 90 87 90 87 84,0 

Resolução de problemas 71 68 77 82 88 93 79,8 

Alcançar metas 65 75 82 85 72 85 77,3 

Motivação e decisão 80 93 100 85 86 86 88,3 

Organização 60 73 73 70 65 60 66,8 

Flexibilidade  60 70 100 100 80 100 85,0 

Controle racional dos impulsos 80 90 100 90 100 100 93,3 

Resiliência 73 60 73 66 80 66 69,6 

RESULTADOS 68,0 75,6 87,3 85,4 86,3 86,1 81,4 

As habilidades manifestam-se através de ações executadas a partir de 

conhecimentos adquiridos anteriormente, ou, à medida que o indivíduo enfrenta os 

mesmos problemas semelhantes repetidas vezes, ou seja, a resposta emitida vai 



128

incorporando ao sistema cognitivo. Além disso, o indivíduo também pode incorporar 

o método utilizado para emitir a resposta, adquirindo assim, outra habilidade que 

poderá ser útil em outras situações. 

Maximiano (1995) define habilidades como competências para o desempenho 

de tarefas. Já Lezana e Tonelli (1998) as definem como as facilidades para utilizar 

as capacidades físicas e intelectuais. Contudo, integram as habilidades e as 

competências em um mesmo grupo de atributos e o define como as aptidões e 

capacidades propriamente ditas para o desempenho das atividades profissionais. 

Os conhecimentos podem ser adquiridos por leitura, observação, freqüência 

de uma escola e outros meios semelhantes. A aquisição de habilidades, no entanto, 

exige experiência prática. (MAXIMIANO, 1995). 

O sucesso de uma empresa também depende das habilidades do 

empreendedor, que correspondem às facilidades para utilizar suas capacidades 

físicas e intelectuais. São inúmeras as habilidades necessárias para a operação de 

uma empresa de pequeno porte.

A pesquisa realizada demonstra uma boa formação na habilidade para 

empreender, atingindo índices de 93,3 %. Dentre os aspectos analisados a 

identificação e a valorização de oportunidades têm papel central na atividade 

empreendedora de êxito. Nesse sentido, de acordo com a pesquisa, pode-se dizer 

que entre as características atribuídas a esses empreendedores está sua habilidade 

de identificar, agarrar e buscar os recursos para transformá-los em negócio lucrativo, 

demonstrando o valor de seu projeto e comprovando que tem condições de torná-lo 

realidade. Outra característica que se destacou na pesquisa realizada foi à 

habilidade de comunicação, organização e resiliência, que estão dentro da média, 
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contudo, abaixo das outras habilidades. O que pode também ser considerado um 

fator negativo para o andamento dos negócios. 

Gráfico 4.  Resultados do Grupo 3 
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QUESTÃO: 15 - Identificar novas oportunidades - Vis ionário   

O empreendedor deve ter a capacidade de ver o que os outros não vêem e de 

visualizar o ausente. Deve enxergar uma oportunidade onde todos vêem um 

problema. Estar sempre à procura de novas oportunidades. Às vezes até adquirir 

bens que não necessita, apenas pelo fato de ser um bom negócio e poder 

futuramente ser repassado com algum lucro. O importante é saber visualizar o futuro 

à frente dos outros, sem, contudo, esquecer totalmente das experiências passadas. 

O empreendedor tem a necessidade de inovar tudo que faz, incentivando e 

vivenciando novas situações, identificando oportunidades para a empresa e seu 
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crescimento através da diferenciação. Consegue identificar novas oportunidades, até 

mesmo quando fracassa, sua meta é sua maior virtude. Tem a habilidade de 

programar seus sonhos. O indivíduo que possui esta habilidade está sempre atento 

às informações que possam aumentar seu conhecimento relativo ao seu 

empreendimento, criando, implantando e desenvolvendo novas soluções (PEREIRA, 

1995; MORI, 1998; KLINK, 2000; DRUCKER, 2001; SEBRAE, 2002). 

QUESTÃO: 16 – Valorização de oportunidades   

 

Habilidade de avaliar oportunidades e pensamento criativo, o empreendedor 

deve ser criativo e saber avaliar criticamente as oportunidades que surgem. É 

necessário atribuir valor àquilo que se apresenta como oportunidade. O 

empreendedor sente necessidade de estar aprendendo continuamente, e de se por 

à prova (MORI, 1998; SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

A atribuição desse valor se apresenta como uma oportunidade. A avaliação 

crítica é essencial para distinguir entre boas oportunidades e a ilusão das outras. A 

avaliação crítica é essencial para distinguir uma oportunidade real de uma falsa. As 

iniciativas inovadoras são escassas porque o desenvolvimento da criatividade e da 

crítica não está amplamente incorporado no sistema educativo (DOLABELA, 1999).

QUESTÃO: 17 - Criatividade   

Habilidade na criação de novos produtos e serviços, com disposição a correr 

riscos objetivando atingir metas. O empreendedor é sonhador, está sempre 

imaginando novos projetos, tendo idéias criativas, muitas vezes com sonhos fora da 
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realidade, mas mesmo essas idéias podem, mais tarde, depois de alguns ajustes, se 

transformarem em excelentes negócios, suas metas são de longo prazo, não 

priorizam curto prazo. A necessidade de auto-realização agregado a sua criatividade 

impõe ao empreendedor ações que para muitos são futurísticas (FILION, 1998; 

MINTZBERG, 2001; SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

QUESTÃO: 18 – Comunicação Persuasiva   

Habilidade de comunicação persuasiva, como quase todo negócio nasce de 

uma idéia, o empreendedor deve ter a capacidade de convencer as pessoas de que 

sua idéia é viável, tanto para associarem-se ao seu projeto como para comercializá-

lo. Ter dinheiro não é o mais importante para o empreendedor, ele deve ter 

habilidade de usar a comunicação persuasiva e convencer outras pessoas a investir 

em seu projeto. Tendo essa qualidade, pode-se vencer qualquer dificuldade 

referente ao projeto, inclusive dinheiro (MORI, 1998; BAETA, 1998; RÚBIO, 2001; 

SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

A comunicação pode ocorrer de diversas formas como: visual, comunicação 

não verbal (através de gestos, etc.), comunicação oral ou escrita. Para transformar 

esta idéia em realidade precisam primeiramente convencer os amigos, parentes e 

patrocinadores, a acreditar e investir em seu novo negócio. Mais tarde, porém, 

quando estiver à frente de sua empresa, o empreendedor deverá persuadir as 

pessoas a realizarem o que ele acredita que é importante, influenciando outras 

pessoas a associar-se ao novo negócio por meio de uma comunicação convincente; 

persuadindo amigos, parentes e desconhecidos para que invistam ou emprestem 

dinheiro para a nova empresa; fornecedores a oferecer crédito e, finalmente, clientes 
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a pagarem com seu dinheiro um novo produto ou serviço proveniente de uma 

empresa desconhecida.

QUESTÃO: 19 - Negociação

O empreendedor deve ter habilidade para negociar, tanto com seus parceiros 

como com seus subordinados e clientes. A negociação deverá ser segura e 

convincente, independente do tempo que leve para sua finalização. A negociação é 

um dos pontos vitais de um negócio. Apesar dos seus conhecimentos mostrarem 

que o caminho esteja certo, não se deixa levar por opiniões ou situações que o 

enfraqueçam, usa seu poder de negociação para sair dos obstáculos e mantêm-se 

perseverante em suas metas (MCCLELLAND, 1961; FLEURY, 2000; SEBRAE: 

EMPRETEC, 2001). 

A habilidade de negociar, como algumas das demais, adquirem-se pela 

experiência. Está intimamente relacionada a aspectos culturais. A partir do momento 

em que alguém decide abrir uma nova empresa, os negócios devem começar a 

materializar-se. As vendas e as compras podem ser simples ou complexas, porém, 

em qualquer caso, esta habilidade será inevitavelmente necessária. E o 

empreendedor deve ser seguro e convincente quando se trata dela. O 

empreendedor costuma desenvolver uma ampla rede de contatos. Um bom 

relacionamento com outras pessoas pode gerar diversas oportunidades de negócios, 

a alma do empreendedorismo. 
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QUESTÃO: 20 – Aquisições de informações 

A informação é poder e dinheiro. Quem a possui tem mais solidez e 

estabilidade em seu posto. Por este motivo, o empreendedor deve utilizar de todos 

os meios disponíveis para adquirir informações. A internet está classificada como um 

dos mais poderosos meios de informação da atualidade. A pesquisa de mercado, 

aos seus concorrentes é um dos poucos tipos de atividade que o empreendedor faz 

questão de se manter atualizado, antecedendo problemas e inovando seu produto 

para diferenciar-se. Em um ambiente instável e competitivo, a posse de informações 

sobre mercados, processos gerenciais e avanços tecnológicos pode permitir à 

empresa uma posição relativa mais sólida, mais estável. Usa a informação como 

instrumento para sair na frente dos concorrentes. Ou mesmo, montar estratégias 

para proteger-se e superar os concorrentes através da informação antecipada. 

Utiliza-se das informações recebidas em conjunto com sua auto-confiança na 

obtenção do sucesso em tudo que se compromete a fazer (MORI, 1998; 

MINTZBERG, 2001; SEBRAE: EMPRETEC, 2001; NAKASHIMA, 2002). 

QUESTÃO: 21 - Resolução de problemas 

Habilidade para resolução de problemas, desafios e crises. Por isso, o 

empreendedor deve saber lidar com os problemas, independentemente do modo. 

Seja adaptador, melhorando o que já existe, ou inovador, gerando soluções radicais. 

Uns terão a tendência de melhorar o que já existe (adaptadores) e outros, a 

tendência de revolucionar o implantado e gerar soluções mais radicais (inovadores). 

E a facilidade com que tem de superar os problemas, atinge o equilíbrio do negócio. 
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Pela sua experiência, praticamente elimina a possibilidade de tirar seu equilíbrio na 

resolução de problemas. Não temendo tomar decisões quando necessário. Na 

resolução de problemas o empreendedor é rápido. Mesmo que erre, assume o erro 

e incorpora isso como desafio (MORI, 1998; FILION, 1999; DOLABELA, 1999; 

TAVARES, 2001). 

QUESTÃO: 22 – Alcançar metas 

O empreendedor é sonhador, está sempre imaginando novos projetos, tendo 

idéias criativas. O empreendedor é sempre motivado e decidido, orientado para suas 

metas e sempre pronto a realizar qualquer tarefa, mesmo que não seja de sua 

alçada, para alcançar o produto final de seu negócio. Habilidade de avaliar e 

redirecionar o planejamento, o empreendedor deve ser criativo e saber avaliar 

criticamente seu desempenho, segue o planejamento, mas, ajusta ao mercado 

periodicamente, aproveitando oportunidades que surgem. Suas metas são de longo 

prazo, não priorizam curto prazo. É leal a suas metas, mas realista quanto às 

maneiras de atingi-las. Além disso, ele executa qualquer tarefa necessária para 

otimizar seu projeto, a despeito da definição de seu cargo. Consegue identificar 

novas oportunidades, até mesmo quando fracassa, sua meta é o seu maior tesouro 

(ACKOFF, 1976; MORI, 1998; DOLABELA, 1999; SEBRAE: EMPRETEC, 2001; 

MINTZBERG, 2001). 
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QUESTÃO: 23 – Motivação e decisão 

A necessidade de inovação faz do empreendedor uma pessoa motivada e 

decidida, objetivando sua meta, pela capacidade em retornar rapidamente do 

fracasso, consegue se superar e alcançar suas metas. Quer liberdade e acesso aos 

recursos da corporação. O empreendedor necessita de reconhecimento e aceitação 

pela sociedade, para isso, não se deixa levar pelas decepções, mantêm-se auto-

motivado e suas decisões são rápidas  (SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

QUESTÃO: 24 – Organização 

Uma das características do empreendedor é a organização, que através dela 

consegue mensurar e direcionar a empresa ao sucesso. Um empreendedor é 

organizado e consegue fazer com que as pessoas se organizem também, ele é 

sempre um exemplo. Se o indivíduo tem o costume de ser organizado em casa, a 

organização na empresa será natural; caso contrário, mesmo que ele tente organizar 

a empresa, será muito mais difícil (MORI, 1998; SCHUMPETER, 1961; ACKOFF, 

1976). 

QUESTÃO: 25 – Flexibilidade 

Necessidade de flexibilidade para ser independente. O empreendedor 

necessita de liberdade para impor seu próprio enfoque de trabalho, obter 

flexibilidade em sua vida familiar e profissional, controlar seu próprio tempo. 
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Capacidade e flexibilidade são fatores fundamentais no empreendedor (SENGE, 

1996; RAMOS, 2001; SEBRAE, 2001; NAKASHIMA, 2002). 

QUESTÃO: 26 – Controles Racionais dos Impulsos 

O empreendedor é uma pessoa experiente, com controle emocional e muito 

autoconfiante em tudo o que faz, pois acredita em si mesmo. Pela necessidade de 

aprovação e reconhecimento de tudo que faz, o empreendedor tem um controle 

racional de seus impulsos, mesmo quando a situação é critica, consegue manter 

seus valores morais, assumindo sua posição e restabelecendo a ordem (MORI, 

1998; DRUCKER, 2001). 

QUESTÃO: 27 - Resiliência

O empreendedor comete erros, mas consegue enfrentar os problemas 

agregando valor (experiência), não se deixa abalar por isso, consegue reerguer-se 

rapidamente, passando distante das lamentações. E pela capacidade em retornar 

rapidamente do fracasso e superar os problemas, consegue se superar e alcançar 

suas metas, através do seu equilíbrio (MCCLELLAND, 1961; SEBRAE: EMPRETEC, 

2001; TAVARES, 2001). 
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Tabela 15. Grupo 4 – Valores dos empreendedores

EMPRESAS 
ESPECIFICAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 

MÉDIA 
GERAL

Existenciais 66 73 80 86 80 100 80,8 

Estéticos  60 90 50 80 50 70 66,6 

Intelectuais 66 86 80 80 75 90 79,5 

Morais 70 50 60 20 60 20 46,6 

Éticos 80 66 67 73 46 73 67,5 

Religiosos 50 100 80 30 40 100 66,6 

Autoconfiança 71 71 85 88 94 97 84,3 

Autenticidade 70 100 100 90 90 100 91,6 

Lealdade 80 90 60 70 100 90 81,6 

Ambição 70 60 50 50 70 60 60,0 

Disposição ao risco 63 73 100 83 76 60 75,8 

Perseverança - persistência 70 90 100 85 90 95 88,3 

Familiares  80 40 60 20 80 20 50,0 

RESULTADOS 68,9 76,0 74,7 65,7 73,1 75,0 72,2 

Os valores caracterizam a visão de mundo dos indivíduos. Percebe-se 

facilmente sua relação com o comportamento, pois eles influenciam as diversas 

etapas do processo comportamental do ser humano. Sua importância para tomada 

de decisão é fundamental. Os valores adquiridos desde o nascimento, passados de 

pai para filho, e alterados aos poucos com a vivência, auxiliará a escolher sua 

posição que obedecerá aos valores vigentes na época. Ou seja, os valores e 
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atitudes são as características referentes à predisposição dos indivíduos, sua 

postura e maneira de agir. 

Os valores são organizados hierarquicamente e são relacionados com 

estados de existência ou modelos de comportamentos desejáveis, servem como 

orientadores da vida de um indivíduo e expressam interesses individuais, coletivos 

ou mistos. E, também, nessa definição, os valores estão relacionados com metas 

que o indivíduo fixa para si próprio relativo à sua existência ou a modelos de 

comportamentos desejáveis (MORI, 1998). 

As atitudes também podem ser entendidas como sendo uma combinação de 

conhecimentos mediante os quais cada indivíduo e grupo interpretam e julgam o 

mundo que os cerca e a si próprios. As atitudes formam os quadros de referências, 

dentro das quais as pessoas, fatos, idéias e objetos são vistos interpretados e 

avaliados. As atitudes estão na base das doutrinas administrativas e da cultura 

organizacional (MAXIMIANO, 1995). 

Quanto aos valores e atitudes dos empreendedores apresentados na 

pesquisa pode-se observar que valores estéticos, morais, éticos, religiosos, ambição 

e familiares estão presentes, porém, inferior as outras características. No entanto o 

existencial, intelectual, perseverança e persistência apresentam relação inversa, ou 

seja, índices de pontuações maiores entre o grupo. 

Todavia, por sua grande influência na sociedade e na economia, é 

fundamental que os empreendedores, como todo e qualquer indivíduo sejam 

guiados por princípios e valores éticos. Assim, os valores assumem importância 

fundamental para a trajetória empreendedora, embora não tenha sido isto que a 

pesquisa revelou. Estes índices refletem uma cultura negativa da atividade 

empreendedora, reforçando a crença que empreendedor é a pessoa que busca 
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enriquecimento. Embora os valores morais e religiosos estejam presentes em 

porcentagem baixa, no campo do empreendedorismo essa imagem nem sempre é 

considerada negativa, contudo precisa ser revista. 

Os dados da pesquisa refletem na posição que a maioria dos 

empreendimentos de pequeno porte existentes, desconsidera a importância dos 

aspectos morais como vitais para o empreendimento na organização, o que 

converge para uma economia de falcatruas e corrupção.  Desse modo, os valores 

são aspectos que precisam ser incorporados à trajetória dos gestores das empresas 

incubadas.   

Gráfico 5. Resultados do Grupo 4
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QUESTÃO: 28 – Valores existenciais 

Os valores existenciais referem-se à vida sobre todos os aspectos, dimensões 

e níveis, como, saúde, alimentação, lazer, trabalho, salário, economia, produção, 
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circulação, entre vários outros. Os valores existenciais, por serem os mais 

abrangentes, constituem-se num dos principais referenciais na visão de mundo das 

pessoas. O indivíduo leva essa visão de mundo em todos os momentos de sua vida, 

tanto em casa como na empresa. Mesmo os empreendedores buscam valores 

existenciais nas horas de maiores desconfortos e buscam ajuda quando necessário. 

Os valores existenciais, por serem os mais abrangentes, constituem-se em um dos 

principais referenciais na constituição da visão de mundo das pessoas (MORI, 

1998). 

QUESTÃO: 29 – valores estéticos 

Valores estéticos referem-se aos valores ligados à sensibilidade, desde as 

sensoriais (os cinco sentidos) até a arte mais requintada e suas várias formas de 

expressão. A ordem, a limpeza, o ambiente de trabalho, a organização e o próprio 

vestir são conseqüências desses valores. Pela necessidade de auto-realização, o 

empreendedor está sempre buscando tarefas que desafiem suas capacidades 

físicas e intelectuais (MORI, 1998; MOTA, 2004). 

O reflexo dos valores estéticos do empreendedor se faz notar no 

empreendimento, ou seja, o empreendedor deve despertar e cultivar o senso 

estético a partir de seu ambiente familiar, do espaço geográfico, da natureza e da 

sua própria empresa. Na empresa, os valores estéticos do empreendedor também 

se fazem notar.  
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QUESTÃO: 30 – Valores intelectuais 

Os valores intelectuais do empreendedor ajudarão, entre outras coisas, a 

imprimir o ritmo da inovação tecnológica da empresa, a definir o papel da 

criatividade e também a postura em relação a algumas normas da sociedade. Pela 

necessidade de maximizar seu potencial, está sempre buscando tarefas que 

desafiem suas capacidades físicas e intelectuais (MOTA, 2004). 

Os valores intelectuais são ligados ao intelecto como meio de conquista do 

conhecimento. É através da inteligência que se processa a leitura da realidade.  

QUESTÃO: 31 – Valores Morais 

Valores morais referem-se à doutrina, princípios e normas do procedimento 

humano. Estes valores não devem ferir a ética profissional. Se o fizer, será muito 

mais difícil se tornar um grande empreendedor. Os valores adquiridos com a 

sociedade, via de regra, são os mesmos dos futuros clientes de seu negócio. 

Contudo, mesmo quando a situação é critica, consegue manter seus valores morais 

adequados à situação, assumindo sua posição e restabelecendo a ordem. Por este 

motivo, são mais úteis, em se tratando do mundo dos negócios (MORI, 1998). 

O empreendedor fará com que sua empresa leve em conta seus preceitos 

morais, éticos e legais da sociedade onde atua, reconhecendo que o 

empreendimento tem uma função social a cumprir com a sociedade; 
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QUESTÃO: 32 – Valores éticos 

Os valores éticos referem-se a princípios e normas do procedimento humano. 

Inclui-se nesta categoria os valores que surgem, se desenvolvem e refletem no seio 

da coletividade humana, como comunidade. Estes valores estão ligados às relações 

sociais e à forma de vida em sociedade. Portanto, os valores éticos do 

empreendedor configurarão seu comportamento em relação à sociedade (MORI, 

1998). 

QUESTÃO: 33 – Religiosos 

Os valores religiosos dizem respeito às atitudes religiosas, manifestadoras da 

necessidade que o homem tem de demonstrar seus sentimentos. A concepção que 

o empreendedor tem de religiosidade, estabelecerá normas e rituais sob formas 

variadas no empreendimento. 

O empreendedor não é fanático, considera os valores da sociedade e não os 

religiosos. A crença religiosa não deve afetar negativamente o negócio. O fanatismo 

sempre leva ao fracasso. Quando existe, na maioria das vezes, atrapalha seu 

empreendimento (MORI, 1998). 

QUESTÃO: 34 – Autoconfiança 

Autoconfiança, o empreendedor conhece a si mesmo, sabe de suas 

capacidades. Não vê fracasso e sim desafios. Necessita de certa liberdade para 

expor suas idéias e realizar seus projetos sem que seja limitada sua criatividade. 
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Para tal, deve estar focando um crescimento mútuo, aproveitando negócios já 

existentes ou gerando outros. O empreendedor tem a necessidade de 

reconhecimento, contudo, sente-se seguro do que faz e assume uma posição de 

membro de uma equipe, onde, todos são capazes e autoconfiantes em assumir 

novos desafios, pois, acredita em si mesmo (FREIRE, 1983; MORI, 1998; 

BENSADON, 2001; SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

QUESTÃO: 35 – Autenticidade 

  

Todo empreendedor é autêntico em tudo que faz desde que esse valor não 

interfira com seus resultados profissionais e pessoais.  A experiência nos negócios e 

a ambição de realização pessoal fazem com que ganhe dinheiro como conseqüência 

do seu comportamento (MORI, 1998).  

QUESTÃO: 36 – Lealdade 

O empreendedor tem a necessidade de criar vínculos fortes no trabalho e 

com seus parceiros. O empreendedor trabalha por metas, considera-se leal, desde 

que não interfira em seus resultados (SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

QUESTÃO: 37 – Ambições 

A ambição esta inserida na vida do empreendedor, é uma das características 

que o empreendedor coloca em prova constantemente, pois sua ambição na 

criação, inovação e a falta do medo em correr riscos, transformam-no em um 
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investidor audacioso. A experiência nos negócios e a ambição de realização pessoal 

inspiram o empreendedor a ganhar dinheiro para maximizar sua vida pessoal e seus 

negócios (CHUNG E GIBBONS, 1997; MORI, 1998). 

QUESTÃO: 38 – Disposições ao risco 

A disposição ao risco é inerente ao empreendedor, o risco o estimula a 

desafiar novos horizontes, sendo inerente ao êxito do negócio e proporcional ao 

tamanho da sua meta. Confia em sua capacidade de enfrentar situações difíceis, 

acreditando que é um canalizador que o força a atuar com mais brilhantismo, 

reforçando suas características. Confia em sua capacidade de enfrentar situações 

difíceis. Contudo, o empreendedor, apesar de estar sempre se arriscando 

financeiramente, gosta de correr riscos calculados, mesmo quando inicia negócios 

que podem por em risco seu futuro. Pois, a ambição na criação, inovação e a falta 

do medo em correr riscos, torna audaciosas suas ações (MCCLELLAND, 1961; 

CHUNG E GIBBONS, 1997; SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 

QUESTÃO: 39 – Perseverança – Persistência 

A confiança em si mesmo, torna-o persistente em suas ações. Seus 

conhecimentos mostram que o caminho está certo, usa seu poder de negociação 

para sair dos obstáculos e mantêm-se perseverante em suas metas (MORI, 1998; 

MCCLELLAND, 1961; TAVARES, 2001; SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 
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QUESTÃO: 40 – Familiares 

O empreendedor não identifica a família em primeiro lugar, suas metas, seu 

sucesso profissional, status e poder estão acima disso (MCCLELLAND, 1961; MORI, 

1998; SEBRAE: EMPRETEC, 2001). 
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CAPÍTULO VIII - CONCLUSÃO 

Os resultados da pesquisa demonstraram que ainda não existe uma fórmula 

padrão para ser empreendedor, mas, os indivíduos que queiram abrir seu próprio 

negócio ou gerenciar algum tipo de empreendimento, necessitam adotar alguns 

comportamentos essenciais existentes no empreendedorismo. 

No entanto, existem algumas características comuns nos empreendedores de 

sucesso, entre eles, a criatividade, a vontade de correr riscos, perseverança, entre 

outros. Contudo, muitos empreendedores em potencial que ainda não tiveram 

sucesso pois não adotaram tais comportamentos. O fato é que ser empreendedor 

vem de um aprendizado constante que precisa de algumas orientações e 

permanentes correções de rumos, adquirida com o planejamento e estabelecimento 

de metas. 

Sabe-se que o clima sócio-econômico do Brasil incentiva e influencia 

significativamente o surgimento de novos empreendedores. Porém, a liberação de 

verbas para a criação e desenvolvimento de novos empreendimentos têm se 

apresentado como uma das maneiras que o Governo encontrou para apoiar o 

desenvolvimento do setor. 

Atrelados ao capital, o sucesso do empreendimento depende do 

empreendedor, de suas características comportamentais entre outros aspectos, 

como comprovou a pesquisa realizada. Todavia, se analisadas as pesquisas na área 

de empreendedorismo constata-se disparidades entre aspectos considerados 

cruciais. Isto porque as características empreendedoras variam em função da 

atividade que o empreendedor desenvolve em uma determinada época ou de acordo 
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com a fase de crescimento da empresa. Desse modo, acredita-se que essas 

disparidades entre os resultados da pesquisa de campo desenvolvida, são em 

função de que os estudos sobre empreendedorismo são relativamente recentes e 

ainda necessitam da criação de padrões específicos e perenes. E também, 

princípios gerais ou fundamentos que possam garantir o conhecimento na área. 

Este fato justifica algumas disparidades entre o perfil considerado ideal para o 

sucesso de empreendimentos descritos no referencial teórico e conseqüentemente 

nos resultados obtidos nos dados apresentados na pesquisa aplicada, cujos 

percentuais apresentaram algumas variações. Isto demonstra que há um conjunto 

de características comuns, que são importantes na hora de abrir uma empresa, 

porém, pode não ser suficientes para obter êxito do empreendimento. 

Todavia, tais disparidades, não invalidam os aspectos pesquisados, pois, 

alguns gestores apresentaram índices superiores aos outros, contudo, todos contam 

com dificuldades. A pesquisa constatou que não é possível predizer o sucesso de 

uma pessoa; é possível, no entanto, apresentar-lhe as características mais 

comumente encontradas nos empreendedores de sucesso, para que possa 

desenvolvê-las e incorporá-las ao seu negócio.  

Quanto às características exercidas pelos gestores pesquisados, pode-se 

concluir que no grupo das necessidades, os que mais se destacaram foram: auto-

realização, qualidade, eficiência, inovação, iniciativa e auto desenvolvimento. Já no 

grupo do conhecimento a experiência na área profissional. No grupo dos valores se 

destacou a perseverança e persistência, autenticidade e valores existenciais. 

 Contudo no grupo de valores, algumas características como moral, familiares 

e religiosos tiveram um peso menor na pesquisa, porém, esses comportamentos não 

são fundamentais ao empreendedor.  
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Pode-se destacar que uma presença limitada de certos fatores como: 

ambição e disposição ao risco, podem prejudicar o bom desempenho dos negócios. 

Os resultados obtidos reforçam a teoria de que o comportamento 

empreendedor influencia positivamente na sobrevivência das empresas incubadas. 

De fato, com o exercício e a aplicação desses comportamentos, as empresas estão 

conseguindo passar pela fase mais crítica que é chegar aos dois anos de 

sobrevivência. 

Podemos afirmar que os fatores que levam esses empresários a praticarem 

comportamentos considerados relevantes para o sucesso do negócio, é a constante 

busca de resultados da própria incubadora, motivando os gestores, através de 

reuniões, treinamentos e plano de negócios, auxiliando a empresa incubada na 

busca da sua autonomia. 

Outro fator limitante ao desenvolvimento do negócio é a falta de acesso ao 

crédito. Apesar dos incentivos governamentais aos micro e pequenos empresários, 

alguns não tem credibilidade para aquisição de financiamentos, pelo excesso de 

burocracia e das exigências de garantias reais.  

Pode-se salientar que o perfil empreendedor, pode ser aprendido. Portanto, 

depois de aplicado o questionário, com as respectivas pontuações e mediante a 

identificação das características empreendedoras consideradas fracas, pode-se 

trabalhá-las por meio de cursos, palestras e até mesmo na prática, com indivíduos 

que sejam empreendedores.

Neste sentido, pode-se deduzir que o trabalho atingiu os objetivos propostos 

em função da análise das principais características do comportamento 

empreendedor, bem como a presença destas características em maior intensidade 

entre empreendedores das empresas incubadas de Praia Grande. 
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8.1 Limitações do Trabalho  

Um ponto importante para ser desenvolvido nas futuras pesquisas é o estudo 

da atribuição de pesos e índices diferenciados. A conversão de pesos para índices 

na busca de uma classificação do perfil empreendedor, precisa ser melhor 

elaborado, por exemplo, direcionando os gestores e uma pontuação de 1 a 10 ou de 

0 a 100%. Isso facilitaria o tratamento dos dados. Também, definir uma 

padronização de questões para cada característica, ou seja, limitar-se a duas 

questões para cada item pesquisado. 

Outro fator é ampliar o questionário para um número maior de 

empreendedores, incluindo outros setores de atuação, objetivando alcançar um 

modelo padrão ideal para mensurar tais comportamentos. 
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CAPÍTULO X - ANEXOS 

Anexo I. Questionário aplicado às empresas incubada s de Praia Grande/SP 

Identificação da Empresa 

Razão 
Social: 
Nome de 
Fantasia: 
Ramo de 
atividade: 
Setor 
econômico:

(     ) – Atacado          (     ) – Varejo          (     ) – Indústria  
(     ) – Comércio        (     ) – Serviços      (      ) -  ____________ 

Início das 
Atividades: 

Informal 

_____/_____/_____

Formal 

_____/_____/_____

Número de 
funcionários:

Tipo de 
produtos: 

Identificação do Gestor da empresa 

Nome  
Endereço  Bairro  
Cidade  Fone  
Escolaridade  Natural  
Idade  Estado civil
Função  Religião  
Obs.: 
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QUESTIONÁRIO: 

Responda apenas uma das alternativas, considerando:

(1) - Totalmente fora da realidade 

(2) - Raramente é realidade 

(3) - Às vezes é realidade 

(4) - Muitas vezes é realidade 

(5) - Totalmente a realidade 

1 - GRUPO DAS NECESSIDADES 

01) Importância do reconhecimento pessoal, respeito, uma boa posição na 

sociedade, status e prestígio alcançado pelo seu desempenho. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

02) Liberdade para desenvolver o negócio, impondo seu próprio ritmo de trabalho, 

com flexibilidade, independência e autonomia. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

 03) Necessidade de desenvolvimento pessoal, aprendizado contínuo, inovando, 

capacitando subordinados e colocando seus conhecimentos e habilidades a prova. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )



162

04) Segurança em relação ao emprego. Capacitação ou contratação de pessoas 

qualificadas. Investimento em novos negócios, garantia de sucesso. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

05) Prazer e realização em trabalhar, explorando o perfil empreendedor, 

aperfeiçoando conhecimentos, criando e inovando em cada ação, objetivando o 

sucesso do negócio. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

06) Avaliações periódicas do processo produtivo, buscando constantemente novos 

modelos e métodos para melhorar a qualidade e eficiência dos produtos e serviços. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

07) Conquistar uma boa posição na sociedade, aumentar o status e o prestígio, ter 

êxito e reconhecimento, colocando o trabalho em primeiro lugar. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

08) A iniciativa, inovação, o aprendizado contínuo, utilização de mecanismos para 

maximizar a produção e as vendas, buscando diferenciar-se dos concorrentes, a fim, 

de alcançar as metas estabelecidas. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )
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2 - CONHECIMENTOS 

09) Conhecimento técnico sobre o projeto a ser desenvolvido, agregando valores 

intelectuais e habilidades em adquirir informações para o negócio.  

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

10) Experiência na área comercial, pesquisa de mercado, definição de novos 

produtos, acesso as informações na área política, organizacional, distribuição, 

marketing, mercado e novos produtos na busca do sucesso. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

11) Apesar do alto grau de conhecimento do empreendedor e o bom senso em 

aceitar sugestões de pessoas com menos conhecimento o continuo 

aperfeiçoamento profissional e educacional é imprescindível para melhorar seu nível 

cultural. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

12) Experiências profissionais anteriores ao negócio, tanto prático, quanto teórico, 

conhecimento dos produtos concorrentes, como, preços, qualidade, prazos, etc. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

13) A Formação e ou qualificação profissional é fundamental à aquisição de novas 

informações, faz parte do cotidiano do empreendedor, é uma forma de auto-

desenvolver e treinar sua equipe, usando os conhecimentos adquiridos em prol da 

empresa. 
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• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

14) Comportamento em relação a situações novas a enfrentar, o gosto pelas 

mudanças, desafios e mudanças. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

3 – GRUPO DAS HABILIDADES 

15) Identificação de novas oportunidades, sendo visionário, aliando negócios 

passados, atuais e futuros em busca de maximizar a empresa e levá-la ao sucesso. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

16) Análise dos pontos positivos e negativos das oportunidades que surgem. A 

empresa é um ótimo lugar para desenvolver novas habilidades e conhecimentos. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

17) Idéias originais, criando e inovando, estabelecimento de estratégias de longo 

prazo e a ação prática nos negócios.  

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

18) Habilidade de se comunicar e ser persuasivo e a importância em convencer as 

pessoas a se associarem ao negócio/projeto, participando e investindo.  

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )
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19) Habilidade em negociar com objetividade, segurança e ser convincente, 

independente do tempo. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

20) Habilidade em adquirir informações, através de pesquisa de mercado, utilizando 

a internet como aliada, buscando as necessidades do mercado, mesmo antes que 

elas aconteçam ou que seus concorrentes saibam. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

21) Resolução de problemas adaptando, inovando com soluções existentes e ou 

tomando atitudes radicais na busca de soluções novas, independente da gravidade 

ou mesmo sob pressão. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

22) Alcançar metas, superar obstáculos, assumir tarefas, mesmo que não seja de 

sua alçada. Segue o planejamento, avaliando e direcionando para sua meta. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

23) Motivação e decisão são fatores primordiais para o negócio. Mesmo em 

situações difíceis consigo manter a motivação superando os obstáculos e ajo com 

rapidez para alcançar minhas metas. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )
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24) A estrutura organizacional é fator preponderante para sustentabilidade. A 

organização é fundamental para a eficiência do trabalho gerando facilidades para 

encontrar as informações. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

25) Necessito de flexibilidade em minha vida profissional e gosto de liberdade no 

meu horário de trabalho. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

26) Controle emocional dos impulsos, equilíbrio, bom-senso. Personalidade forte, 

porém, racional, principalmente quando a situação está difícil. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

27) Erros e equívocos acontecem por arriscar em novos projetos, contudo, minha 

recuperação emocional é rápida. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

4 – GRUPO DOS VALORES 

28) Os valores existenciais são importantes para o meu negócio, ter saúde, boa 

alimentação e lazer. Periodicamente busco novas formas de ver as coisas, procuro 

lugares calmos, para colocar as idéias em ordem. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )
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29) Valores estéticos e sua relação com os negócios.  

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

30) Necessidade colocar a prova sua capacidade intelectual, criando e imprimindo 

um ritmo de inovação tecnológica na empresa. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

31) Os valores morais adquiridos com a sociedade, em muitos casos, supera 

daqueles obtidos pela família para o sucesso do negócio. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

32) Ser ético é fator essencial para ser um empreendedor de sucesso. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

33) A religião como base para meus valores pessoais e profissionais. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

34) Com novas idéias, abro outro negócio e fico a frente impondo minhas próprias 

idéias e possibilidades para garantir o sucesso do negócio, pois, tenho confiança no 

que faço. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

35) A autenticidade faz parte dos valores pessoais e profissionais. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )
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36) A lealdade com a empresa, parceiros e colegas de trabalho, estão acima de 

outros interesses. 

• Resposta:  1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     ) 

37) A ambição é um dos fatores que mais impulsiona um empreendedor. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

38) Disposição a correr riscos com objetivo de ganhar mais e alcançar metas ainda 

mais altas no negócio. Considero correr riscos nos negócios, muito estimulante. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

39) A perseverança e a persistência são fatores fundamentais para o empreendedor. 

Quando crio metas, persisto até conseguir. Considero que a perseverança é um 

fator essencial para alcançar meus objetivos. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )

40) Minha atenção é maior no trabalho do que na família, pois considero que com 

trabalho posso mantê-los. 

• Resposta:       1-(     )          2-(     )          3-(     )          4-(     )          5-(     )
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Anexo II. Tabela de resultados  

Características Especificação 1 2 3 4 5 
1) Aprovação/Reconhecimento      
2) Independência/Autonomia      
3) Desenvolvimento pessoal      
4) Segurança       
5) Auto-realização      
6) Qualidade e eficiência      
7) Poder/Status      

Necessidades

8) Inovação/iniciativa      
9) Aspectos técnicos relacionados 

com o negócio 
     

10) Experiência na área comercial      
11) Escolaridade      
12) Experiência em empresas      
13) Formação complementar      

Conhecimentos 

14) Vivência com situações novas      
15) Identificação de novas 

oportunidades – visionárias 
     

16) Valoração de oportunidades       
17) Criatividade      
18) Comunicação persuasiva      
19) Negociação      
20) Aquisição de Informações      
21) Resolução de problemas      
22) Alcançar metas      
23) Motivação e decisão      
24) Organização      
25) Flexibilidade      
26) Controle racional dos impulsos      

Habilidades 

27) Resiliência      
28) Existenciais      
29) Estéticos      
30) Intelectuais      
31) Morais      
32) Éticos      
33) Religiosos      
34) Autoconfiança      
35) Autenticidade      
36) Lealdade      
37) Ambição      
38) Disposição ao risco      
39) Perseverança - persistência      

Valores 

40) Familiares      
FONTE: Mori; Lezana (1998), adaptada pelo autor. 


