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Resumo:
Este artigo mostra resultados de uma pesquisa PIBIC UERN sobre a gestão empreendedora de bares e
restaurantes na barragem de Pau dos Ferros-RN no período de abril a maio de 2016, tendo como
objetivos: Identificar o perfil e as características dos empreendedores destes estabelecimentos;
diagnosticar sobre a gestão dos fatores empreendedores (desafios, barreiras, incentivos e
oportunidades) em períodos de crise; além de mostrar como os empreendedores enfrentam os impactos
para sobrevivência destes bares e restaurantes. Como metodologia foi utilizada a pesquisa quantitativa
e qualitativa, sendo elaborado um formulário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas;
sendo também uma pesquisa exploratória e de campo. A amostra da pesquisa foram 7 (sete)
empreendimentos ativos e 1 (um) estando fechado. Como resultados da pesquisa 71% dos bares e
resturantes estão em funcionamento há mais de 15(quinze) anos, 28% buscavam a autonomia
financeira e 86% dos empreendedores entrevistados dedicam mais de 8(oito) horas por dia ao trabalho.
Como soluções, propomos: reuniões com os orgãos públicos em busca de soluções para melhorar a
gestão dos recursos da barragem e a perfuração de poços artesianos para minimizar a falta de água.
Quanto à diminuição dos clientes em 90% em todos os estabelecimentos, levou a alguns bares e
restaurantes a fecharem e os que sobreviveram estão em situação crítica. Portanto, é fundamental a
união de esforços com os fornecedores e clientes em busca de soluções para os empreendedores
continuarem atendendo os clientes atuais e atrair novos, pela diversificação do cardápio, realização de
eventos etc.

Palavras Chaves: Empreendedores, Bares, Restaurantes, Barragem.

Enterprising bars and restaurants in crisis periods management in Rio
Grande do Norte interior: The case of dam Pau dos Ferros - RN
Abstract
This article shows the results of a PIBIC UERN research on the entrepreneurial management of bars
and restaurants in the dam of Pau dos Ferros, RN in the period April-May 2016, with the following
objectives: Identify the profile and characteristics of entrepreneurs such establishments; diagnose on
the management of entrepreneurs factors (challenges, barriers, incentives and opportunities) in times
of crisis; and show how entrepreneurs face the impact on survival of these bars and restaurants. As
methodology to quantitative and qualitative research was used, establishing a semi-structured
questionnaire with open and closed questions; also being an exploratory research and field. The survey
sample were seven (7) active projects and one (1) being closed. The research results 71% of bars and
resturantes are in operation for more than fifteen (15) years, 28% were seeking financial autonomy and
86% of the interviewed entrepreneurs devote more than eight (8) hours per day to work. As solutions,
we propose: meetings with government agencies to find solutions to improve the management of the
dam resources and drilling wells to minimize water shortage. As for the reduction of customers by
90% in all establishments, it led to some bars and restaurants to close and those who survived are in
critical condition. Therefore, joint efforts with suppliers and customers seeking solutions for
entrepreneurs continue serving existing customers and attract new ones is crucial to diversify the
menu, events etc.
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1 Introdução
A Região Nordeste vem, nos últimos anos, sofrendo com a estiagem e tendo chuvas em nível
cada vez menor em torno de seus reservatórios como os rios, lagos, barragens e açudes. Em
nossa Região do Alto Oeste Potiguar, onde está localizada a barragem de Pau dos Ferros-RN,
teve seu reservatório tão afetado pela falta de chuvas, que devido ao consumo da população
de vários municípios e a evaporação nos últimos três anos impediram a renovação de seu
volume, o que levou esta barragem a secar.
Após sua construção no ano de 1965, muitos empreendedores foram atraídos pela ideia de
abrirem seus negócios próprios, como os bares e restaurantes estudados para a formação deste
trabalho. Para se ter o controle, monitorar e ajudar tais atividades empreendedoras, o DNOCS
– Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, passou a ceder locais naquela área para que
os empreendedores pudessem desenvolver suas atividades como uma forma de renda
complementar para os moradores daquela região.
A prática empreendedora em áreas de lazer se tornou tema de estudo em universidades e
demais instituições de apoio, pois a mesma desenvolve a economia no Brasil e na Região
Nordeste. Para tal estudo, buscamos conhecer as características e fatores, perfis, desafios,
barreiras, oportunidades e incentivos de cada gestor dos bares e restaurantes próximos à
Barragem de Pau dos Ferros–RN.
Este artigo tem como objetivos identificar o perfil e analisar as características (desafios,
barreiras, oportunidades e incentivos) dos empreendedores e de seus respectivos
empreendimentos; além de mostrar quais os principais fatores que influenciam as crises
enfrentadas por esses gestores e como eles sobrevivem nestes tempos.

2 Desenvolvimento
Este trabalho foi elaborado com base na pesquisa PIBIC - UERN e teve seus dados obtidos no
período entre abril e maio de 2016 tendo como objetivos: Identificar o perfil e as
características dos empreendedores destes estabelecimentos; diagnosticar sobre a gestão dos
fatores empreendedores (desafios, barreiras, incentivos e oportunidades) em períodos de crise
de estiagem pela falta de água na barragem e a crise econômica; além de mostrar como os
empreendedores enfrentam os impactos para sobrevivência destes bares e restaurantes.
2.1 Breve histórico da Barragem
A barragem, localizada a 6 km do município de Pau dos Ferros – RN teve o início de sua
construção em 1965, sendo construída com a utilização de máquinas, materiais e técnicas para
o seu surgimento ocorrer de forma natural. Esta obra foi finalizada em 1967. Esta barragem
está situado entre três municípios, sendo eles, Pau dos Ferros, Rafael Fernandes e Marcelino
Viera, abastecendo assim, os dois primeiros e São Francisco do Oeste(todos localizados no
estado do RN). Sua capacidade é de 55.881.499 m³, com uma área drenada superior a 2 mil
km² e a bacia hidráulica 1.165,369 hectares. Quando em períodos de seca, caso ele chegue a
atingir um volume de 924.512 m³, o açude tende a deixar de ser utilizado, pois suas aguas
estarão impróprias para consumo. As medidas pluviométricas passaram a ser tomadas a partir
do ano de 1992; de lá para cá houve sangria nos anos de 1995,1996,1997, 2000, 2004, 2006,
2008 e 2009. Tendo o seu volume mais baixo medido no ano de 2014 chegando a sua seca
total no ano de 2015.
Após sua construção, moradores da região e imigrantes de outras localidades vieram fixar
suas moradias na área entorno da Barragem com a ideia de buscar a sobrevivência através da
pesca, agricultura e atividades empreendedoras. Com a facilidade de abrirem seus negócios e
tendo o apoio de órgãos como o DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca) e
o IBAMA(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis),
muitas pessoas iniciaram seus empreendimentos naquela região.
2.2 Conceitos de empreendedorismo e empreendedor
O empreendedorismo vem se tornando a oportunidade de fonte de renda paras as pessoas que
desejam realizar seus sonhos e objetivos. Para Dornelas (2014), o termo empreendedor vem
da França e significa aquele que assume riscos calculados e começa algo novo seja o produto
ou serviço. Mas para pesquisadores como Bressan e Toledo (2013) a arte de empreender tem
se tornado uma atividade de interesse das organizações, que pode melhorar o
desenvolvimento econômico de uma área, seja pela inovação em produtos e serviços, a
criação de novos mercados e de novos empregos, ou até pela melhoria da produtividade e
geração de riqueza para a população.
O empreendedorismo se caracteriza por meio da organização de recursos necessários, para
que iniciar uma atividade empresarial, assumindo os riscos e recompensas resultantes da
gestão do próprio negócio, englobando nesse contexto as boas ideias, a capacidade de
iniciativa e a busca pela inovação (REAL, 2012).
O início de cada empreendimento é a etapa mais complicada para qualquer pessoa que inicia
seu negócio próprio. Sabendo que para iniciar qualquer tipo de negócio, um planejamento é
essencial para que o empreendimento venha a ter sucesso, para Dornelas (2007), um dos erros
primordiais do empreendedor iniciante é não dar importância ao planejamento.

Já para Real (2012, p.19) destaca que o “empreendedorismo é a atividade empreendedora de
alguém que está engajado num empreendimento, reconhece viável uma ideia para um produto
ou serviço, um negócio, e o leva adiante”.
Para Dornelas (2014, p.28) “[...] o termo ‘empreendedorismo’ pode ser definido como o
envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em
oportunidades. A perfeita implementação dessas oportunidades leva à criação de negócios de
sucesso”. O que provoca ganhos econômicos, seja pela geração de emprego e renda, bem
como, pelo aumento dos lucros e da riqueza do empreendedor, o que é gerado pela criação de
novos produtos e novos serviços nas empresas, influenciados pelas oportunidades encontradas
e aproveitadas pelos empreendedores (PORTO ET AL., 2013). Complementa Real (2012,
p.19) que “o comprometimento com o empreendedorismo leva à inovação, que se nutre na
mudança para criar valor [...]”, seja para os clientes externos e clientes internos, bem como,
para os próprios empreendedores.
Como o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e com a crise econômica dos
últimos tempos, levando a muitas empresas a fecharem suas portas, ao mesmo tempo em que
gera a perda do emprego de milhões de trabalhadores no Brasil, isto está levando estas
pessoas sem emprego e sem perspectivas em curto prazo de retornarem ao mercado de
trabalho a buscarem como soluções a criação do negócio próprio, tendo assim, que arriscar ao
investir em uma micro ou pequena empresa como uma solução para continuarem tendo uma
renda que possa garantir a sua sobrevivência e de sua família, pois segundo Greco et al.
(2013, p.19), “[...] o empreendedorismo é uma opção real de ocupação e renda para milhões
de pessoas” no mercado. Além disso, é de grande importância, para o indivíduo a geração de
autonomia de não ser empregado e ter a própria empresa como a busca do sonho, pois, o
“empreendedorismo é uma das manifestações da liberdade humana” (DOLABELA, 2006,
p.30).
Segundo Porto et al. (2013), o empreendedor apresenta como características, a capacidade de:
 Ter uma iniciativa, não esperar por ninguém, ele vai lá e faz as coisas acontecer;
 Ter imaginação fértil para gerar ideias inovadoras que são utilizadas em produtos e
serviços;
 Ter flexibilidade para adaptar as suas ideias de acordo com cada cenário;
 Ter criatividade para transformar as ideias em oportunidades de negócio;
 Ter motivação para pensar conceitualmente e agir;
 Ter visão diferenciada, perceber e entender a mudança como uma oportunidade de
negócio.
Já para Porto et al (2013, p. 1) “de forma mais sucinta, um empreendedor é uma pessoa que
imagina, desenvolve e realiza visões” (PORTO ET AL., 2013, p.1). Para isso existe a
estratégia empreendedora, para que o gestor consiga atingir suas metas e objetivos; segundo
Bressan (2013, p.9), “ser empreendedor é uma forma estratégica de contribuir para muitos que
ainda não possuem ao empreender o seu negócio”. Sendo assim, a visão estratégica é algo
fundamental para um empreendedor, e tal característica é um fator influenciador desde a
sobrevivência até do negócio. Para Bernardi (2009), algumas características que estão
presentes no dia a dia dos empreendedores, são:
 Senso de oportunidade ao observar o mercado e os produtos e serviços oferecidos
pelas empresas;
 Autoconfiança ao acreditar sempre em suas ideias;
 Otimismo ao ter sempre o pensamento positivo;
 Persistência e resistência a frustrações mesmo em momentos difíceis;
 Habilidade de relacionamento com as pessoas que fazem parte do seu meio.

3 Metodologia
A metodologia é o caminho a ser seguido pelo pesquisador em busca de conhecer parte da
realidade por meio de técnicas de pesquisa. Segundo Minayo (1994) representa formas de se
conhecer as experiências, motivos e ações das pessoas diante dos fatos pesquisados. Quanto
ao tipo de pesquisa é exploratória uma vez que se busca explorar os fatos estudados, segundo
Vergara (2007) a pesquisa exploratória é feita em áreas de pouco conhecimento para
interpretações dos dados. Foi utilizada a pesquisa quantitativa em forma de percentuais das
variáveis em cada gráfico, e qualitativa pois foram analisados suas características
comportamentais assim como serão atribuídos significados para estas informações. Também é
uma pesquisa de campo sendo elaborado um formulário semi-estruturado com perguntas
abertas e fechadas para levantamento de dados e informações com a população de 8(oito)
empreendedores dos bares e restaurantes sendo 100% do universo e da amostra pesquisados,
sendo estes estabelecimentos localizados próximos à barragem de Pau dos Ferros-RN, no
período entre abril e maio de 2016.
4 Análise dos dados
Os dados foram obtidos por meio da pesquisa PIBIC UERN, com os empreendedores de
8(oito) bares e restaurantes localizados próximos a Barragem de Pau dos Ferros-RN no
período entre abril e maio de 2016 através de formulários semiestruturados com perguntas
abertas e fechadas. Todos estes dados estão arquivados e nos fornecem informações sobre os
gestores e suas gestões naqueles negócios. Algumas informações são mostradas e analisadas
através de gráficos a seguir:
O gráfico 1, nos mostra o tempo em que os bares e restaurantes estão em atividade na
barragem de Pau dos Ferros-RN.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Conforme o gráfico 1, em relação ao tempo em que os empreendimentos estão em atividade,
analisando-se os dados, percebe-se que 71% dos bares e resturantes estão em funcionamento
há mais de 15(quinze) anos. Por outro lado, 29% deles abriram suas portas há menos de
5(cinco) anos, sendo consideradas empresas novas no mercado. segundo Malheiros; Ferla;
Cunha (2005) os empreendedores durante o tempo de vivência na gestão de seu negócio
próprio, apresentam algumas características como: ter perseverança, ou seja, são resistentes ao
tempo e ter comprometimento durante sua gestão.
Entretanto, dos 8(oito) bares e restaurantes em funcionamento nesta barragem, apenas 2(dois)

deles possuem alvará de funcionamento. Por serem micro-empresas localizadas afastadas do
centro urbano e geridas por pescadores e agricultores da região, a fiscalização naqueles bares
e restaurantes é quase que inexistente, o que facilita tal atividade.
O gráfico 2, nos mostra os motivos que levaram os empreendedores a abrirem bares e
restaurantes na barragem de Pau dos Ferros-RN.

Fonte: dados da pesquisa, 2016.

De acordo com o gráfico 2, em relação aos motivos que os empreendedores tiveram para
iniciar suas atividades de gestores, analisando-se os dados, percebe-se que apenas 14% dos
entrevistados abriram seus negócios com a intenção de aumentar a renda familiar, enquanto
28% buscava a autonomia financeira, outros 29% começaram suas atividades por
simplesmente terem identificação com a área e outros 29% herdaram as empresas e continuam
o negócio da família. Segundo Dornelas (2014) o empreendedor que dá continuidade ao
empreendimento surge com a vivência após vários anos durante a gestão da empresa familiar.
Estes empreendedores seguem com o negócio da família por já ter experiência no ramo e
devido a facilidade em obter o local e os suprimentos para abastecer o estoque.
O gráfico 3, nos mostra o tempo de dedicação dos empreendedores a gestão dos bares e
restaurantes na barragem de Pau dos Ferros-RN.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como mostra o gráfico 3, em relação ao tempo em horas dedicados por dia pelo gestor ao

negócio, nota-se que 86% dos empreendedores entrevistados dedicam mais de 8(oito) horas
por dia para gerir o funcionamento do bar/restaurante. Todos os gestores analisados abrem
seus estabelecimentos pelo menos 5(cinco) dias por semana, e a maioria abre todos os dias,
inclusive em feriados. Conforme Pesce (2012, p.59), a “paixão é uma das coisas que
realmente fazem você dar o melhor de si”, com dedicação plena pelo empreendedor dutrante
várias horas do dia e em todos os dias da semana em busca de atingir seus propósitos.
O gráfico 4, nos mostra os tipos empreendedores dos bares e restaurantes da barragem de Pau
dos Ferros-RN.

Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Analisando o gráfico 4, em relação aos tipos de empreendedores, vê-se que 43% dos
entrevistados são empreendedores por necessidade, pois buscaram iniciar suas atividades para
suprir sua baixa renda monetária. Outros 29% são empreendedores que aprende, começaram
seus negócios e hoje em dia sabe que ainda tem o que aprender, pois sempre surge inovações
no mercado. 14% citou que são empreendedores por oportunidade, que visaram uma chance
de melhorar sua renda e sobreviver naquela região e agarrou essa oportunidade. Outros 14%
são empreendedores herdeiros, que continuam o negócio que a família iniciou. Dornelas
(2007) afirma que o empreendedor por necessidade é aquele que cria o próprio negócio
porque não tem outra alternativa, a não ser trabalhar por conta própria. Todos esses
empreendedores iniciaram suas carreiras no mercado de trabalho visando atingir seus
objetivos e realizar seus sonhos, além de terem a vontade de aumentar sua renda financeira e
ser dono do próprio negócio.
O gráfico 5, nos mostra os desafios dos empreendedores na gestão dos bares e restaurantes
estão em atividade da barragem de Pau dos Ferros-RN.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Conforme mostra o gráfico 5, em relação aos desafios pelos empreendedores enfrentados
durante a gestão para manter seus negócios em funcionamento, analisando-se os dados,
percebe-se que 72% apontaram a falta de capital de giro como principal fator que dificulta o
funcionamento do empreendimento. Outros 14% apontaram a falta de incentivos públicos
como o maior desafio. Já 14% disseram que a baixa no numero de clientes é o desafio
principal para manter seus negócios. Os autores Malheiros, Ferla e Cunha (2005) falam que os
desafios enfrentados pelos gestores são proporcionais aos obstáculos, sabendo-se que, estes
que surgirem deverão ser vencidos e não contemplados.
O gráfico 6, nos mostra as barreiras na gestão dos empreendedores dos bares e restaurantes
em atividade da barragem de Pau dos Ferros-RN

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

O gráfico 6, em relação às barreiras enfrentadas durante a gestão, foram citadas, pelos
empreendedores, apenas duas barreiras influenciaram na gestão; sendo a crise hídrica e a crise
econômica. 57% dos entrevistados escolheram a crise hídrica como principal barreira
enfrentada em seu negócio. Já 43% dos empreendedores consideram a crise econômica como
fator fundamental dos problemas enfrentados em seus negócios. Segundo Malheiros, Ferla e
Cunha (2005), para manter sua autonomia e superar as barreiras o empreendedor se apresenta
sempre autoconfiante; mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de resultados
desanimadores; expressa confiança na sua própria capacidade de enfrentas as crises que
afetam seu negócio e buscam realizar tarefas para enfrentar as barreiras e desafios do dia a
dia.

5 Conclusões
Este artigo explanou sobre os perfis e características empreendedoras dos gestores dos bares e
restaurantes localizados próximos à barragem de Pau dos Ferros-RN além de ter mostrado e
explicado sobre os fatores empreendedores (desafios, barreiras, oportunidades e incentivos)
destes negócios.
Mostramos que os empreendedores desses bares e restaurantes são, em sua maioria, homens
solteiros com mais de 41 anos, originários da cidade de Pau dos Ferros-RN e tendo o ensino
médio completo. Os empreendimentos estão a mais de 15(quinze) anos em funcionamento,
porém, alguns atuam sem alvará de funcionamento. Sendo que foram abertos com a intenção
de sobreviver naquela região, pois os empreendedores não tem outra fonte de renda; por isso
dedicam mais de 8(oito) horas por dia para o negócio abrindo todos os dias da semana
inclusive em feriados tendo a ajuda de familiares como esposa, irmãos e filhos.
Estes empreendedores visam realizar seus sonhos e atingir seus objetivos e consideram que
tem capacidade de trabalhar com pouco dinheiro durante essa escassez econômica cortando
gastos ao máximo possível. Os produtos oferecidos nestes estabelecimentos tem preços iguais
em todos os concorrentes e ambos atendem de 15(quinze) a 25(vinte e cinco) mesas por
semana, que, utilizando uma margem de 4(quatro) pessoas por mesa, podemos concluir que os
empreendedores atendem de 60(sessenta) a 100(cem) pessoas por semana.
A falta de capital de giro e a crise hídrica são as principais barreiras enfrentadas na gestão,
segundo os empreendedores destes bares e restaurantes; a crise econômica também foi citada
como um desafio a ser superado, pois ambos fatores influenciam fortemente na queda de
número de clientes constatada atualmente, o que ocasionou uma baixa de mais de 75% no
rendimento financeiro do negócio e, consequentemente, na renda familiar. As oportunidades
são visadas através da identificação da necessidade dos clientes. Estes empreendimentos
foram abertos com recursos financeiros próprios dos empreendedores que visaram facilidade
na abertura do negócio.
Algumas soluções sugeridas são a qualificação destes empreendedores através de cursos,
formação de parcerias estratégicas com empresas de turismos podendo criar programas ou
eventos que atraiam novos clientes, tendo o apoio de órgãos públicos além de trazer novas
opções de cardápios para assim aumentarem o faturamento e amenizar os desafios, barreiras,
gerar oportunidades e buscar novos incentivos para enfrentarem a crise econômica e de
estiagem que afetam a diminuição dos clientes em 90% em todos os bares e restaurantes da
barragem de Pau dos Ferros-RN.
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