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RESUMO 

 
Empreendedorismo, no mundo moderno, é ter o diferencial do qual a empresa 
moderna necessita, para poder sobreviver buscando soluções e inovações, a serem 
discutidas e aplicadas a todos os empreendedores. Diante dessa realidade, surge a 
proposta de análise de estudos de casos, que busca identificar princípios 
características e diferentes conceitos de empreendedor no mundo moderno, sempre 
inovando em métodos de aplicação para ser um empreendedor. A metodologia 
empregada foi à análise pautada nas referências bibliográficas de artigos científicos 
e revistas virtuais. A análise teórica baseou-se nos conceitos de Empreendedorismo: 
teoria e pratica, Empreendedorismo social, Empreendedorismo corporativo, 
Empreendedorismo feminino e Empreendedorismo e inovação. O período do estudo 
e análises das referências bibliográficas foi de junho de 2015 a outubro de 2015. Em 
todos os conceitos analisados foram feitas comparações e a busca de 
características diferentes de cada tipo de empreendedorismo. Apesar disso, houve a 
constatação de que os tipos de empreendedores são muitos parecidos, mudando 
apenas, a maneira de serem aplicados. Assim se concluiu que todos que buscam ter 
um negócio próprio são um empreendedor, por ele buscar detectar uma 
oportunidade e agarrá-las, assumindo riscos calculados, e buscar os recursos para 
transformá-las em negócio próprio que possa gerar um lucro para poder ter um 
capital de giro, sempre investindo para crescer futuramente. 
 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Inovação. Negócios. 
 
Abstract 
 

In the modern world, Entrepreneurship is to have a differential which the modern 
business needs, to able to pull through looking for solutions and innovations, to will 
be discussed and applied to all entrepreneurs. Faced with this reality, arise the 
proposed case studies’ analysis that search identify principles and characteristics 
different entrepreneurial concepts in the modern world, always innovating in 
application methods to be an entrepreneur. The methodology used was the analysis 
guided in the references of scientific papers and online magazines. The theoretical 
analysis was based on the concepts of Entrepreneurship: Theory and practice, Social 
Entrepreneurship, Corporate Entrepreneurship, Women´s Entrepreneurship and 
Entrepreneurship and innovation. The study time and analyses the references was 
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June 2015 to October 2015. In all concepts analysed were made comparisons and 
search for different characteristics to each type of entrepreneurship. Although there 
was a comprove of the types of entrepreneurs are very seems, changing only the 
way that each onse is apllied. Thus it was concluded that all who search to have their 
own business is an entrepreneur, because he to search detect an opportunity and he 
doesn’t lost it, taking calculated risks, and search the resources to turn them into an 
own business is able to generate a profit in may have a working capital, always 
investing to grow in the future. 
 
Keywords: Entrepreneurship. Innovation. Business. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo traz estudos de casos, discutidos de uma visão de 

empreendedorismo diferentes de cada titulo analisado. E mostra diferentes aspectos 

de empreendedores.  

Que não só aquele empreendedor dentro do mercado competitivo que seja 

com um poder aquisitivo maior é um grande empresário ou empreendedor mais sim 

todos aqueles que assumem um risco de ganhar ou perder o pouco que tem, 

desejando a busca do desenvolvimento do seu pequeno negócio que na maioria das 

vezes é buscado o lado empreendedor por necessidade ou por falta de 

oportunidades dentro do mercado de trabalho.  

Assim os futuros empreendedores nascem ou desenvolvem o espirito de 

empreendedor. A natureza e cultura dos empreendedores, atividades 

empreendedoras, perfis traçados dos principais intervenientes, entre outras, são 

alguns dos fatores que determinam o “espírito empreendedor” de uma organização. 

Os empreendedores são pessoas diferentes que tem um nível de motivação 

maior talvez pelo fato de dar certo, o que planeja tudo o que fazem e motivados pela 

paixão de empreender e não se contentam ser apenas mais um que abriram as 

portas, querem ser reconhecidos e admirados pelos os trabalhos que fazem e 

buscam deixar um legado em tudo que se faz.  

Hoje o empreendedorismo tem diversas maneiras de se abordar em 

conceitos, temos empreendedorismo social, feminino, inovação dentre vários novos 

tipos no mundo atual.  

O empreendedorismo e busca envolver as pessoas e processos que, em 

equipe, leva novas ideias e oportunidades a se transformar, e assim buscar a 



 

programar suas ideias e oportunidades na criação de novos empreendimentos de 

sucessos.  

Assim, o empreendedorismo é um aspecto que ganha uma relevância e 

assume um papel bastante importante na sobrevivência dos negócios, quer a curto/ 

médio prazo, mas essencialmente no longo prazo. 

De acordo com Schumpeter (1934), empreender é inovar a ponto de criar 

condições para uma transformação radical de um determinado setor ou território 

onde o empreendedor atua, remetendo para um novo ciclo de crescimento, capaz de 

promover uma ruptura no fluxo económico contínuo. 

O empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade na área atuante ou 

nova e cria seu próprio negocio para poder se capitalizar sobre ela, assumindo 

riscos calculados. 

Um dos principais atributos do empreendedor é identificar oportunidades e 

agarrar e buscar recursos para transformar em negócio lucrativo éconsiderado como 

exemplo de empreendedores um indivíduo. 

Que cria uma empresa, qualquer que seja ela, uma pessoa que compra uma 

empresa e injeta inovações, assumindo riscos, seja na maneira de administrar, 

vender, fabricar, distribuir ou fazer marketing ou propaganda de seus produtos 

agregando novos valores, um empregado que introduz conhecimento em uma 

organização, provocando os surgimentos de valores adicionais. 

Tudo isso se une e mostra formas diferentes de se pensar e de ser 

empreendedor no mundo atual que vem passando por crises e possam ajudar o país 

no crescimento e gere possibilidades de trabalho, renda e maiores investimentos. 

Neste artigo, iremos diagnosticar em outros trabalhos acadêmicos formas e 

características de empreendedorismo, além de conceituá-lo, buscar a comparação 

entre as aplicações pela revisão bibliográfica. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1EMPREENDEDORISMO TEORIA E PRÁTICA 

 

O Empreendedorismo é um assunto muito discutido hoje em dia em todas as 

partes do mundo, e seus conceitos criados por seus autores são de seus 

enunciados muito parecidos um com o outro e por isso é difícil de chegar ao ponto 



 

certo, pois seus dizeres podem ser diferentes dependendo do lugar e do autor.    

No entanto o empreendedorismo é um assunto comum nos artigos, revistas, 

internet, livros e aparenta ser um termo “novo” para os profissionais, é um conceito 

antigo que recebeu diversos modelos diferentes ao longo do tempo. 

A palavra empreendedorismo vem do termo francês “entrepeneur” que 

significa fazer algo ou empreender. 

Para Drucker (1974) empreendedorismo é: prática; visão de mercado; 

evolução, e diz ainda que o: 

 
[...] “trabalho específico do empreendedorismo numa empresa de negócios 
é fazer os negócios de hoje serem capazes de fazer o futuro, 
transformando-se em um negócio diferente” [...] Empreendedorismo não é 
nem ciência, nem arte. É uma prática. (DRUKER, 1974, p.25). 

 
 

Para Dolabela (1999), empreendedorismo envolve qualquer forma de 

inovação que tenha umarelação com a prosperidade da empresa. 

 

[...] fruto dos hábitos, práticas e valores das pessoas. Existem famílias 
maisempreendedoras do que outras, assim como cidades, regiões, países. 
Na verdadeaprende-se a ser empreendedor pela convivência com outros 
empreendedores [...] o empreendedor aprende em um clima de emoção e é 
capaz de assimilar e experiência de terceiros (DOLABELA, 1999, p.31). 
 

Faz parte das características da ação empreendedora em todas as suas 

etapas, ou seja, criar algo novo diante a visualização de uma oportunidade, você 

deve ter uma dedicação e persistência na atividade que se deseja fazer para 

alcançar os objetivos pretendidos e ser ousado para assumir os riscosque deverão 

ser calculados.  

São vários os conceitos e as influências referentes ao empreendedorismo, 

alguns inclusive bastante complexos, elas nos levam a pensar que ser 

empreendedor, é sermos capazes de realizar coisas novas, que irão contribuir com o 

futuro da empresa. 

 

2.2 EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO 

 

Segundo Miller (1993), empreendedorismo corporativo se refere ao 

comprometimento da empresa com sua renovação organizacional, inovação, tomada 

de risco, e a consciência de quetais atitudes levarão a novas oportunidades. 



 

Em uma abordagem complementar, Ireland e Hitt (1999), e Hitt (2000), 

argumentam que o empreendedorismo corporativo pode prover uma base para que 

a empresa se torne responsável pela mudança do ambiente a qual está inserida. 

A partir de estudos anteriores sobre intra-empreendedorismo, este foi 

classificado em 04(quarto) dimensões, são elas, (a) criação de novas 

corporate,busines,venturings), (b) inovação, (c) renovação organizacional, e (d) pro 

atividade. 

A literatura tem dado especial atenção à criação de novas corporate 

venturings, (Zahra et al, 2009), pois considera-se que a criação e o spin-off de novos 

negócios corporativos são as características mais importantes do intra-

empreendedorismo. 

Contudo, existem ainda outras perspectivas de estudo, como nos trabalhos de 

(Zahra,Neubaum 2000), que trata dos fatores que influenciam o empreendedorismo 

corporativo, e principalmente, como o desempenho da empresa pode ser afetado 

por esse. 

Outra perspectiva é mostrada por Antoncic (2001), já que seu ensaio teórico 

trata da questão do intra-empreendedorismo por um prisma diferente, o do 

relacionamento inter-organizacional, entre firmas, como no caso de alianças e redes 

de empresas.  

 O autor comenta que os estudos sobre intra-empreendedorismo focam 

unicamente o ambiente interno da empresa, enfatizando o aspecto intra-

organizacional. Desta forma, Antoncic (2001) objetivo é ampliar essa visão e 

argumentou que o intra-empreendedorismo pode ocorrer de duas formas 

complementares, intra-organizacional e inter-organizacional. 

 Já o trabalho de Messeghem (2003) trata da integração entre teorias de 

estratégia empresarial e empreendedorismo, utilizando o termo “empreendedorismo 

estratégico” para designar tal corrente, sendo o estudo desenvolvido sob os prismas 

de orientação empreendedora corporativa. 

 Ainda no campo da integração entre estratégia e empreendedorismo, Kuratko 

e Audretsch (2009) definem empreendedorismo estratégico como o envolvimento 

para identificação e exploração de oportunidades que possam gerar e sustentar a 

vantagem competitiva daempresa.  

Neste âmbito, também existe a associação entre empreendedorismo e 

resource-basedview (RBV, é uma visão baseada em recursos) onde o 



 

empreendedorismo corporativo pode ser visto como uma capacidade e ser criada 

pela empresa. 

Assim, como se pode constatar, são diversas as vertentes as quais o 

empreendedorismo corporativo pode ser estudado, tornando importante o 

desenvolvimento de pesquisas do tipo meta-estudo.  

 

2.3 EMPREENDEDORISMO FEMININO 

 

Segundo o Passos et al. (2008), 13 em cada 100 brasileiros adultos estão 

envolvidos com alguma atividade empreendedora, o que corresponde a 20% do PIB 

nacional. A mulher, contrariando uma tendência histórica, representa 52% desse 

total.  

Atualmente é possível encontrar mulheres em quase todos os setores da 

economia, e cada vez mais em cargos gerenciais. O empreendedorismo feminino 

tem se mostrado muito importante para o desenvolvimento da economia mundial. A 

tabela 1 apresenta o grau de crescimento das atividades empreendedoras nos 

últimos sete anos por gênero. 

 

 

Tabela1: EMPREENDEDORES INICIAIS POR GÊNERO NO BRASIL 2001 A 2007 
Fonte: Passos et al. (2008) 

 

Existem dois fenômenos econômicos considerados estopim da inserção de 

mulheres como detentoras de negócios próprios. O primeiro é o considerável 

crescimento do setor de serviços, o que proporcionou diversas oportunidades a 

serem exploradas, como lavanderias, restaurantes, lanchonetes, escolas, entre 

outros. 

O outro, a terceirização, desenvolvendo áreas com as produções 

direcionadas a indústrias, ao pequeno comércio, à alimentação, ao artesanato, ao 

vestuário, entre outras. 



 

A crescente presença da mulher no mercado de trabalho ao longo dos anos 

influenciou muito esse resultado. A mulher empreendedora inseriu características ao 

negócio que antes não eram tão valorizadas, tais como: criatividade, sensibilidade, 

flexibilidade e colaboração. 

 Essa nova postura feminina fez com que a mulher assumisse compromissos 

financeiros em casa e em alguns casos passaram a ser a principal provedora de 

renda. (PASSOS et al., 2008) 

Sendo o empreendedorismo de grande relevância para a economia nacional 

então buscamos no presente identificar as características femininas de sucesso nos 

negócios. 

As diferenças do estilo feminino de gestão, em relação ao masculino 
envolvem características como a intuição, a sensibilidade, a criatividade, os 
detalhes a flexibilidade, a disciplina, o maior senso de justiça, a 
organização, a paciência, agarra e a percepção mais acurada em relação às 
pessoas e aos negócios. (BETIOL 2000 apud CAPELLE et al., p.9.) 

 

Para Gomes (2005), diz que o primeiro atrativo pela mão-de-obra feminina 

ainda é a possibilidade de pagar pelo mesmo trabalho, seguindo pelas habilidades 

de relacionamento mais desenvolvidas nas mulheres, e como terceiro fator a 

flexibilidade feminina é apontada.  

Ou seja, a maior desenvoltura das mulheres nos assuntos interpessoais, 

assim como a flexibilidade quanto ao horário do expediente para melhor 

compatibilizar o trabalho com a família vem facilitando seu ingresso no mercado de 

trabalho. A multiplicidade de papeis e a tríplice, família, trabalho e pessoa contribui 

para a satisfação pessoal das mulheres, enriquecendo assim sua vida profissional. 

 

2.4 EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

 

O termo empreendedor social e empreendedorismo social são traduçõesde 
termos originários da língua francesa social entrepreneure social 
entrepreneurship que significam: “aquele que assume riscos e começa algo 
novo” (DORNELAS, 2001, p. 26). 

 

Pode-se afirmar que propiciar o empreendedorismo no meio social é uma 

tarefa difícil de ser realizada, pois não procura somente o lucro dentro deuma 

gestão, mas sim a definição dos problemas e encarar os empecilhos que surgem no 

caminho, diante de uma sociedade. 

 “O empreendedor social é uma dos diferentes tipos de empreendedores; eles 

são empreendedores com uma missão social, que é sempre central e explicita”. 



 

Compreender e tirar proveito do conceito de empreendedorismo é essencial 

para o administrador e contador que buscam alcançar os objetivos da organização e 

a realização das necessidades sociais. 

O empreendedor social é uma pessoa que reconhece problemas sociaise 

tenta utilizar ferramentas empreendedoras para resolvê-los. Difere do 

empreendedorismo tradicional, pois tenta e levar ao máximo os retornos sociais ao 

invés de maximizar o lucro. 

De maneira ampla, o termo pode se referir a qualquer iniciativa 

empreendedora feita com o alvo de avançar causas sociais e ambientais. Essa ação 

pode ser com ou sem fins lucrativos, como por exemplo, criação de um centro de 

saúde com fins lucrativos em uma aldeia onde não exista nenhuma assistência à 

saúde, ou a distribuição de remédios gratuitos para a população pobre, etc. 

 

2.5 EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO  

 

O relacionamento entre as áreas de empreendedorismo e de gestão da 

inovação tem sido objeto de interesse de diversos estudos. Alguns destes estudos 

focalizam nas concepções e características do empreendedor, e, alguns autores, 

incluem uma área como característica de outra. Para Drucker (1985), inovação é a 

função específica do empreendedor. 

Considerando os processos de mudança do mundo atual, diversos autores 

destacam a visão do empreendedor como agente de inovação. Vale Wilkinson e 

Amâncio (2008) defendem proposições que mostram a associação entre 

empreendedorismo, inovação e ruptura. O empreendedor, de acordo com o foco 

desta visão, é considerado como aquele que rompe padrões, que forja conceitos 

inovadores e revolucionários e vincula recursos considerados incompatíveis entre si. 

Em relação às características de empreendedores, Cooley (1990) pesquisou 

as características mais comuns dos empreendedores com melhor desempenho e 

verificou que pertencem às seguintes categorias: de realização, de planejamento e 

de poder. 

Características provenientes desta pesquisa, tais como, por exemplo, busca 

de oportunidades e iniciativa, correr riscos calculados, exigência de qualidade e 

eficiência, persistência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento 

de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos são elementos em comum, 



 

estão presentes e/ou são desejáveis tanto no empreendedor quanto em profissionais 

e processos relacionados à gestão da inovação. 

No caso específico das ações de avaliar alternativas e correr riscos 

calculados, por exemplo, podem ser consideradas como características do 

empreendedor quando tratam de alternativas de negócio, e no caso da gestão da 

inovação, também podem estar relacionados, à avaliação de possibilidades de 

novas tecnologias, ou de novas aplicações de tecnologias existentes, novos projetos 

ou, ainda, de novas características em produtos ou serviços. 

Mercados dinâmicos demandam características empreendedoras e produtos 

e serviços inovadores, que estão relacionados à criatividade. As características 

destacadas pelos autores em geral podem estar associadas tanto a um 

empreendedor, no processo de criar a ideia de um novo negócio, quanto ao 

profissional que atua no processo de criar a ideia de um novo produto ou serviço na 

condição de funcionário atuante dentro de uma empresa já existente. 

 

2.1.1 Características empreendedoras  

 

A atividade exercida por um empreendedor e um administrador é o fator que 
os diferencia. O administrador gerencia uma atividade em andamento 
enquanto que o empreendedor inicia uma nova atividade, incorpora ideias 
novas e, além disso, éinovador ao lidar com situações de incerteza. 
(SCHUMPETER, 1982 apud GONÇALVEZ et al.,1982, p. 16). 

 

Segundo Gonçalvez et al. (2006) a inovação é definida pela transformação de 

algo em um recurso útil ao ser humano. Essa transformação é alcançada pelo 

empreendedor que tem como característica a capacidade de inovar.  

Assim qualquer trabalhador pode ser um empreendedor, não é preciso 

necessariamente ser proprietário de uma empresa para tal. Para os autores 

perseverança, responsabilidade e dedicação também são qualidades determinantes 

no empreendedorismo. 

Para Schumpeter (2004, p.24) o perfil do empreendedor é aquele que além de 

inovador é quem tem um sonho, vontade de conquistar algo, de ser bem sucedido e 

possui alegria na criação e realização de seu trabalho. 

Já Weber (2004, p. 24) define inovação como característica empreendedora e 

acrescenta a liderança e independência como características predominantes nos 

empreendedores. 



 

 A necessidade de realização, para McClelland (apud KORNIJEZUK, 2004, 

p.25) é uma forte característica empreendedora que desperta no indivíduo a vontade 

de assumir riscos e abrir o seu próprio negócio.  

O autor também identifica algumas características que seriam de um potencial 

empreendedor: aceitação de riscos, responsabilidade, conhecimento do resultado de 

suas ações, planejamento em longo prazo, busca de oportunidades e iniciativa, 

persistência, correr riscos, exigir qualidade e eficiência, busca de informações, 

estabelecimento de metas, rede de contatos, independência e autoconfiança. 

 

O modelo de referência é de grande importância para qualquer pessoa de 
qualquer modo aplicada. Oempreendedor com um modelo de referência 
empreendedor bem sucedido em suainfância e juventude vai adquirir 
valores importantes para seu sucesso (FILLION, 1996 apud KORNIJEZUK, 
2004, p. 27). 
 

O autor identificou nos empreendedores uma maneira diferente de se 

relacionar com seus empregados e métodos próprios de aprendizagem. Para 

Drucker: 

[...] o empreendedor deve ter grande conhecimento na área em que atua. 
Deve estar atento às oportunidades, conhecernegócio, os produtos, 
clientes, tecnologias e mercados. O autor define que o empreendedor está 
sempre buscando feedback dos resultados para manter ocontrole de suas 
ações inovadoras e também busca trabalhar com recursos (tanto humanos 
como máquinas) que façam o melhor de forma diferenciada. (apud 
KORNIJEZUK, 2004, p. 28) 

 

2.1.2 Fator críticos de sucessos  

 

A taxa de sobrevivência das pequenas empresas é um índice que vem sendo 

estudado em diversos países, e a maneira de medir a participação dessas empresas 

em sua economia. Segundo o SEBRAE (2007) a taxa média de sobrevivência de 

pequenas empresas no Brasil, ao final do segundo ano de vida, passou de 51% em 

2002 para 78% em 2005, acompanhando uma tendência mundial. 

O aumento dessa taxa está relacionado com a melhoria do ambiente 

econômico e amaior qualidade empresarial. O ambiente econômico tornou-se 

favorável para a criação e manutenção de pequenas empresas. O controle da 

inflação, aumento do crédito e do consumo alavancaram o desenvolvimento das 

mesmas.  



 

Em relação à qualidade do empreendedor houve um aumento de empresários 

com curso superior e uma maior dedicação e preocupação com o planejamento da 

empresa, o marketing, as relações humanas, etc. (SEBRAE, 2007). 

 

Em relação às características empreendedoras que viabilizam o sucesso ou 
que causam o insucesso, destacam-se a falta de habilidades e 
conhecimentos administrativos, mercadológicos, financeiros e tecnológicos 
dos empreendedores (Dolabela 1999 apud DUTRA; PREVIDELLE, 2005, p. 
7). 

 

Uma visão clara do negócio, o autoconhecimento do empreendedor em saber 

lidar com suas emoções e o correto planejamento do negócio, também pode ser 

apontado (DUTRA; PREVIDELLE, 2005). 

 

Outras habilidades do empreendedor de sucesso devem ser: Competência 
(saber fazer), Criatividade (fazer utilizando a menor quantidade de 
recursos), motivação (força de vontade) e metas claras e desafiadoras que 
possam ser alcançadas (MALHEIRO, 2003, apud ROESE; BINOTTO; 
BÜLLAU, 2004, p. 5). 

 

Segundo a pesquisa do IBGE (2010), de um total de 464.700 empresas que 

iniciaram suas atividades em 2007, 76,1% continuavam no mercado em 2008, 

61,3% sobreviveram até 2009 e apenas 51,8% ainda estavam abertas em 2010, ou 

seja, quase a metade (48,2%) fechou as portas.  

Segundo o Sebrae (2007) o serviço de apoio à micro e pequena empresa, 

entre as principais razões para a mortalidade precoce das empresas estão a falta de 

planejamento e o descontrole na gestão.  

Falta de planejamento muitos empresários começam a atuar sem fazer um 

plano de negócio. Antes de abrir uma empresa, é preciso estudar todos os aspectos 

que envolvem o negócio. Deve-se pesquisar quem será o público-alvo, 

fornecedores, custos fixos e variáveis, concorrência e localização adequada. Quanto 

mais informações o empreendedor tiver sobre seu ramo de atividade, maiores são 

as chances de sucesso. 

Segundo o SEBRAE (2007), os fatores críticos de sucesso podem ser 

divididos em três grupos: habilidades gerenciais dos empreendedores, capacidade 

empreendedora e logística operacional.  

No primeiro grupo destacaram-se o bom conhecimento do mercado e a boa 

estratégia de vendas. No segundo grupo as características apontadas foi 

criatividade, perseverança e coragem de assumir riscos, essas características 



 

naturais ao indivíduo auxiliam o empreendedor a enfrentar os desafios impostos pelo 

negócio. Por último, no grupo que identifica fatores que possibilitam o empresário a 

utilizar melhor seus fatores de produção foram identificados à escolha de um bom 

administrador e o uso de capital próprio como fatores de sucesso do 

empreendimento. 

 

3  METODOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 
 

Conforme Gil (2010, p. 29) “A pesquisa bibliográfica é elaborada com base 

em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de 

eventos científicos”. 

De acordo com Gil (2010, p. 37), “o estudo de caso é uma modalidade de 

pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento”.  

Para Gil (2007, p. 44), os exemplos mais característicos desse tipo de 

pesquisa são sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à 

análise das diversas posições acerca de um problema. 

Para Triviños (1987, p. 112), os estudos descritivos podem ser criticados 

porque pode existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem 

da possibilidade de verificação através da observação. Ainda para o autor, às vezes 

não existe por parte do investigador um exame crítico das informações, e os 

resultados podem ser equivocados; e as técnicas de coleta de dados, como 

questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas quantificáveis, 

gerando imprecisão. 

 

 

3.1 DELIAMENTO DA PESQUISA 



 

Foi revisada varias referencias bibliográficas de artigos científicos sobre 

conceitos de empreendedorismo e características de empreendedor. 

 

 

3.2 LOCAL DE COLETA DE DADOS 

Através de pesquisas em artigos retirados da internet, livros, e revistas 

científicas online buscando os conceitos e características de empreendedorismo. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 EMPREENDEDORISMO TEORIA E PRÁTICA 

 

Neste trabalho foi abordada a importância de despertar nos alunos do curso 

de administração de empresas, o espírito de empreendedor, e da necessidade que 

se tem das pessoas se preparem melhor antes de se lançarem no mercado, com 

seus pequenos negócios. 

O empreendedorismo vem sendo uma tendência, o número de pequenas 

empresas e trabalhadores autônomos, cresce a cada ano, mas crescem também o 

número de pessoas despreparadas para administrar, essas unidades de negócios.  

O conceito de empreendedorismo não obteve muitas mudanças ao longo do 

tempo. Normalmente, uma distorção entre empreendedores e administradores, mas 

como vimos através dos dados bibliográficos coletados, nem sempre um 

administrador é empreendedor e vice-versa, mesmo que isso seja o ideal. 

Ter um empreendedor dentro da empresa significa sair na frente, é o mesmo 

que ter uma vantagem competitiva. Vantagem essa que une forças, e faz com que 

todo o conjunto se movimente, dando agilidade e assumindo todos os riscos 

anteriormente calculados, e os impactos que serão causados pelo caminho a ser 

tomado. O empreendedor não tem um lugar específico, mas mesmo assim é uma 

peça importante e garantidora de sucesso em uma organização. 

A empresa que tem como prática as técnicas de empreendedorismo, torna 

seu trabalho mais rentável, trazendo aos objetivos e metas, definições exatas de 

uma boa aplicação. O empreendedor tem como papel coordenar os projetos a serem 

inseridos, mas para que isso aconteça deve ter primeiramente uma automotivação e 



 

seus objetivos próprios. As empresas buscarão o seu diferencial dentro de seus 

conhecimentos externos, atendendo as reais necessidades do consumidor. 

 

 

 

4.2 EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO 

 

A temática do empreendedorismo, cada vez mais, vem se configurado como 

uma importante área no campo da administração, despertando em todo o mundo o 

interesse de acadêmicos e profissionais que desejam entender melhor as várias 

questões relacionadas aos aspectos do empreendedorismo, dentre eles, o 

empreendedorismo corporativo.  

Com isso, o presente estudo visa executar um levantamento e análise dos 

artigos científicos publicados em periódicos internacionais de referência sobre o 

temático empreendedorismo corporativo no período 2000-2010. Para a coleta de 

dados foram escolhidos periódicos que focam a temática do empreendedorismo e 

possuem  

Fator de Impacto, sendo coletadas as seguintes informações em cada artigo: 

(a) período de publicação; (b) temáticas abordadas; (c) filiação dos autores; (d) 

métodos de pesquisa utilizados; (e) quantidade de autores por artigo e principais 

autores (f) autores mais citados.  

Como resultado foi constatado que a maioria das publicações vem de 

universidades americanas (63%) e o método de pesquisa mais utilizado é o survey 

(55%). Constatou-se ainda que várias outras áreas da administração, como 

estratégia e recursos humanos, por exemplo, estão sendo utilizadas em conjunto 

com o empreendedorismo corporativo para um melhor entendimento dos 

fenômenos, dentre outros achados. 

Durante a pesquisa, contatou-se ainda que atualmente várias vertentes do 

empreendedorismo (em geral) estão sendo exploradas em âmbito internacional, 

como por exemplo, orientação empreendedora, liderança empreendedora, educação 

empreendedora, empreendedorismo estratégico, interação entre empreendedorismo 

e RBV, gestão de empresas familiares, comportamento empreendedor e 

desempenho da empresa, empreendedorismo social, empreendedorismo 

tecnológico, dentre outras.  



 

 

4.3EMPREENDEDORISMO FEMININO 

 

Através do levantamento teórico em conjunto com as respostas obtidas 

constatou-se que amulher entrevistada possui características como determinação e 

criatividade pertencentes ao perfil empreendedor. Os resultados permitiram concluir 

que as mulheres possuem características muito valorizadas na atual economia, o 

que induz o empreendedorismo feminino ao sucesso. 

Nos últimos anos estamos assistindo a grandes transformações na economia 

mundial. Cada vez mais se procuram fórmulas para suprir a falta de empregos, 

gerada pelo grande número de pessoas que a cada ano aumentam o mercado de 

trabalho. 

 O que se tem observado é que os indivíduos cada vez mais procuram 

unirforças para constituir novos negócios. Vão se tornando empreendedores 

pornecessidade e acaba incorporando esse novo desafio, no dia-a-dia.  

Muitos fatores são decisivos nesse momento, como: vencer as dificuldades 

pessoais, os fatores externos de mercado, perfil do consumidor, inovações, etc. 

 

4.4 EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

 

Foi demostrado que os administradores e contadores, que o 

empreendedorismo é muito importante nas empresas, pois proporciona inovações 

capazes de promover uma abertura no fluxo econômico continuo além da resolução 

de problemas sociais. 

É um desafio permanente que segue uma visão econômica através da criação 

de empreendimentos sociais voltados para a geração de oportunidades e auxílio 

para aqueles que estão à margem ou fora da economia do país. 

As pessoas quando transformam algumas ideias já existentes, utilizam sua 

capacidade para aperfeiçoar ou reinventar processos. O empreendedor olha os 

obstáculos de frente como barreiras a serem transpostas e não como problemas a 

serem carregados como fardos. Por isso, nos projetos das organizações devem 

existir conhecimentos, habilidades, competências e posturas para produzirem 

resultados positivos transformados em ações sociais.  



 

O empreendedor social, reconhecido através de suas ideias que são 

colocadas em práticas de ajudar a sociedade em situações difíceis, tem uma visão 

das situações que pode mudar e está sempre buscando a qualidade de vida das 

pessoas. 

O empreendedorismo social é, sem dúvida, uma alternativa emergente para 

esta finalidade. No entanto, apresenta limitações relacionadas à dimensão da 

qualidade política.  

Empreendedorismo Social Solidário, que antes de tudo procura se integrar, 

formal e politicamente nas esferas públicas, governamentais e não governamentais, 

de modo a gerar e potencializar a participação cidadã, a democratização e o debate 

da coisa pública, respeitando os avanços dos espaços de gestão pública já 

conquistada (como por exemplo, conselhos municipais de assistência social) e 

servindo de elemento catalisador e integrador das formas de cooperação e 

fortalecimento do amor, da fraternidade e da solidariedade. 

 

4.5 EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO  

 

A fundamentação teórica trata dos temas de gestão da inovação, de 

empreendedorismo e do relacionamento entre estes. Os resultados mostraram que o 

processo de criação da empresa e as características da empreendedora são 

similares ao caso de diversas outras organizações e empreendedoras relatadas em 

outras pesquisas existentes na literatura; e que a busca e o uso de informações 

relacionadas aos processos de inovação da empresa receberam melhorias a partir 

das mudanças organizacionais iniciadas, mas ainda comportam melhorias. 

 A conclusão é de que comportamentos empreendedores observados nas 

ações executadas e coordenadas pela empreendedora na empresa, e processos 

ligados à gestão da inovação na organização, estão diretamente relacionadas no 

caso da ação fixa, e que as fontes de informação associadas ao mercado, de caráter 

profissional e especializadas e institucionais forneceram subsídios para a tomada de 

decisão na empresa e para os processos ligados à inovação. 

Somando-se as características citadas pelos autores, pode-se afirmar que 

realização, planejamento, criatividade, flexibilidade, aprendizagem contínua e foco 

no consumidor podem ser qualidades ou princípios comuns tanto para 

empreendedores como para profissionais e processos ligados a sistemas de gestão 



 

da inovação. 

Por fim, considerando que o mercado de comunicação visual demanda 

evolução tecnológica contínua, inovações incrementais e informação atualizada, 

recomenda-se que a ação fixa melhore este processo a partir do desenvolvimento 

de um programa de gestão da inovação, com processos planejados e formalizados 

que inclua principalmente a busca de informações de maneira sistemática junto a 

todas as fontes de informação ligadas ao mercado, às fontes de caráter profissional 

e às fontes especializadas e institucionais. 

 

4.6 QUADRO ANALÍTICO DO ESTUDO - CONCLUSÕES 

 

A partir das interpretações dos trabalhos acadêmicos neste trabalho 

estruturamos uma tabela com as principais contribuições do empreendedorismo 

conforme apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Empreendedorismo e interpretações 

Título do Artigo Autor Principais Conclusões 

1-Empreendedorismo teoria 
e prática 

Drucker (1974) Empreendedorismo é: prática; visão de 
mercado; evolução, e diz ainda que o: 
“Trabalho específico do 
empreendedorismo numa empresa de 
negócios é fazer os negócios de hoje 
serem capazes de fazer o futuro, 
transformando-se em um negócio 
diferente” [...] Empreendedorismo não é 
nem ciência, nem arte. É uma prática.  

2-Empreendedorismo 
corporativo 

Segundo Miller 
(1993) 

“Empreendedorismo corporativo se refere 
ao comprometimento da empresa com 
sua renovação organizacional, inovação, 
tomada de risco, e a consciência de que 
tais atitudes levarão à novas 
oportunidades”. 

3-Empreendedorismo 

feminino 

Gomes (2005) Gomes (2005) “afirma que o primeiro 
atrativo pela mão-de-obra feminina ainda 
é a possibilidade de pagar pelo mesmo 
trabalho, seguindo pelas habilidades de 
relacionamento mais desenvolvidas nas 
mulheres, e como terceiro fator a 
flexibilidade feminina é apontada”. 

4-Empreendedorismo social Segundo Leite 
(2002) 

“O empreendedor social é uma das 
espécies do gênero dos 
empreendedores; tem uma missão social, 
que é sempre central e explicita”. 

5-Empreendedorismo e (OECD, 1993)  “Conceitua como a transformação de 



 

inovação Organização  
Cooperação 
Desenvolvimento 
Econômico  

uma ideia num produto vendável, novo 
ou melhorado, ou num processo 
operacional na indústria ou no comércio, 
ou num novo método de serviço social”. 

Fonte: Elaborado pelo autor para pesquisa 2015. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O empreendedor tem como prática as técnicas e conceitos de 

empreendedorismo que torna seu trabalho mais rentável, trazendo aos objetivos e 

metas, definições exatas de uma boa aplicação. 

O empreendedor tem como papel coordenar os projetos a serem inseridos, 

mas para que isso aconteça deve ter primeiramente uma automotivação e seus 

objetivos próprios.  

Mas temos muitos empreendedores que não conhecem o que é ser 

empreendedor e leva seu negócio apenas com seus conhecimentos, isso que ajuda 

a grande maioria dos empreendedores a fecharem totalmente as portas após cinco 

anos de serem abertas, por motivo de total falta de planejamento estratégico.  

Foi analisado cada conceito em busca de uma comparação e características 

diferentes de cada tipo de empreendedorismo, assim buscando um conceito que, 

mas se enquadra a todos os perfis de mercado.  

E todos buscam a mesma essência de empreendedorismo apenas mudando 

a maneira de se de aplicar. E assim se conclui que todos que buscam ter um 

negócio próprio já são um empreendedor, por ele buscar detectar uma oportunidade 

sem deixa passar e assumi riscos calculados, e buscar os recursos para transformá-

los em produto final em seu próprio negócio, e assim buscando gerar empregos e 

sempre buscando novas ideias para obter sempre um maior lucro.  

Neste artigo, diagnosticaram-se em outros trabalhos acadêmicos formas e 

características de empreendedorismo, além de conceituá-lo, buscar a comparação 

entre as aplicações pela revisão bibliográfica. 
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