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Resumo:
O ambiente empresarial, atualmente, passa por constantes transformações econômicas, administrativas
e tecnológicas, o empreendedorismo, através das Micro e Pequenas empresas, passou a ser considerado
um elemento fundamental na busca pela competitividade. Contudo as organizações exigem cada vez
mais de seus administradores características empreendedoras, objetivando o acompanhamento e a
absorção das novas tendências de negócios. Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo
geral identificar características empreendedoras da pequena empresa Beta. Quanto aos procedimentos
técnicos, realizou-se primeiramente uma pesquisa bibliográfica e posteriormente uma um estudo de caso
realizada na pequena empresa Beta. Nota-se uma confirmação entre as características de
empreendedores de sucesso, sendo estas presentes na organização estudada, havendo um
comportamento empreendedor na mesma. Observou-se as seguintes características: Sabe explorar ao
máximo as oportunidades; É líder e formador de equipes; É bem relacionado (networking); É
organizado; Sabe planejar; entre outras.
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Entrepreneurial characteristics of a small company

Abstract:
The business environment, nowadays, undergoes constant economic, administrative and technological
transformations, entrepreneurship, through Micro and Small companies, has come to be considered a
fundamental element in the search for competitiveness. However, organizations increasingly require
entrepreneurial characteristics from their managers, aiming at monitoring and absorbing new business
trends. Given this scenario, the present study had the general objective to identify entrepreneurial
characteristics of the small company Beta. As for the technical procedures, a bibliographical research
was carried out first and then a case study carried out in the small company Beta. A confirmation of the
characteristics of successful entrepreneurs is observed, being these present in the studied organization,
having an entrepreneurial behavior in the same. The following characteristics were observed: He knows
how to exploit opportunities as much as possible; He is a leader and team leader; It is well connected
(networking); It is organized; Can plan; among others
Key-words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Features, Small Business

1 Introdução
O ambiente empresarial, atualmente, passa por constantes transformações econômicas,
administrativas e tecnológicas, o empreendedorismo passou a ser considerado um elemento
fundamental na busca pela competitividade das organizações. Vale ressaltar que as Micro e
Pequenas Empresas (MPEs) adquiriram, ao longo dos últimos 30 anos, uma importância
crescente no país, pois é inquestionável o relevante papel socioeconômico desempenhado por
estas empresas.
Para Timmons (1985), ”o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para
o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX”. Crê-se hoje que o
empreendedor seja o “motor da economia”, um agente de mudanças. “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, materiais e
tecnologias” (SCHUMPETER citado por DORNELAS, 2014, p.28). Portanto, associa-se o
empreendedor ao desenvolvimento econômico, à inovação e ao aproveitamento de
oportunidades em negócios.
O empreendedor, conforme conceituado por Joseph Schumpeter, manifesta-se por meio
da formação de pequenas empresas inovadoras e agressivas, segundo pesquisa realizada pela
Fundação Getúlio Vargas (2014), representam 27% do PIB brasileiro, tendo cerca de 9 milhões
MPEs no pais. Elas desafiam as grandes empresas estabelecidas e muitas vezes acomodadas ao
explorar, por exemplo, suas deficiências nos produtos, nos serviços ou na segmentação do
mercado. Mas nem sempre estão preparadas para as constantes transformações e aumento da
competitividade por causa de seu tamanho reduzido, estrutura empresarial simples, além de
dificuldades no gerenciamento das atividades administrativas.
Contudo as organizações exigem cada vez mais de seus administradores características
empreendedoras, objetivando o acompanhamento e a absorção das novas tendências de
negócios. A presença do empreendedorismo nas empresas configura-se como uma
característica indispensável para alcançar o sucesso em um negócio nos dias atuais. Segundo
Drucker (1989), os empreendedores inovam, podemos observar a importância das
características empreendedoras. Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo
geral identificar características empreendedoras da pequena empresa Beta.
2 Características dos empreendedores
Muitos Pesquisadores buscaram identificar as características de empreendedores de
sucesso, pois entendem que o comportamento do empreendedor influencia o desenvolvimento
das organizações. Considerado referência no assunto, McClelland (1917-1998), psicólogo da
Universidade de Harvard, em seus estudos, classificou o empreendedor entre outros adjetivos,
como: habilidoso, visionário, criativo, versátil, inteligente, perceptivo confiante, perseverante
e diligente. Os resultados revelaram que as pessoas são motivadas por três tipos de
necessidades: n-Achievement (Necessidade de realização pessoal); n-Power (Necessidade de
autoridade e poder); n-Affiliation (Necessidade de afiliação).
Outro estudo, realizados por McClelland (1972) e Winter (1971) foram a base para o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), tendo em vista a capacitação
de empreendedores. O projeto identificou dez principais características comportamentais do
empreendedor (CCEs), estando divididas em três conjuntos de comportamentos distintos:
Realização; Planejamento e Poder, conforme Quadro 1.

CATEGORIA: REALIZAÇÃO
Busca de oportunidades e iniciativa
Correr riscos calculados
Persistência
Exigência de qualidade e eficiência
Comprometimento
CATEGORIA: PLANEJAMENTO
Busca de informações
Estabelecimento de metas
Planejamento e monitoramento sistemáticos
CATEGORIA: PODER
Persuasão e redes de contato
Independência e autoconfiança
Fonte: Adaptado de McClelland (1972) apud Dias, Souza Neto, Boas (2010)
Quadro 1 - Características Comportamentais Empreendedoras

O que os empreendedores fazem está ligado à maneira como interpretam o que está
ocorrendo em um setor em particular do meio. “Os empreendedores não apenas definem
situações, mas também imaginam visões sobre o que desejam alcançar. Sua tarefa principal
parece ser a de imaginar e definir o que querem fazer e, quase sempre, como irão fazê-lo”
(FILION, 2000, p. 3) — sendo assim planejadores. Todavia, outras características comuns a
empreendedores bem-sucedidos foram identificadas por Filion (2000), conforme Quadro 2.
Valores e cultura adquiridos pelo contado com
empreendedores
Experiência em negócios
Diferenciação
Intuição
Envolvimento
Trabalhadores incansáveis
Fonte: Adaptado de Filion (2000)

Sonhadores realistas (visionários)
Líderes
Trabalham em rede com moderação
Têm o seu próprio sistema de relações com os
empregados
Controladores do comportamento das pessoas ao seu
redor
Aprendizagem dos seus próprios padrões

Quadro 2 - Características de empreendedores bem-sucedidos

Segundo Hisrich e Peters (2004), o empreendedor possui as seguintes características:
é o mais velho da família; geralmente é casado; em geral é homem; inicia seu negócio
significativo as quarenta anos, mas sua tendência empreendedora fica evidente na adolescência;
geralmente tem o ensino superior; sua principal motivo para inicia um negócio é ser
independente; precisa de sorte, baseasse no conselho administrativo de profissionais de fora da
empresa; saem melhor com realizadores; arriscam-se moderadamente; não se diferencia dos
outros em uma festa; apaixona-se por: novas ideias, novos funcionários, novas ideias de
fabricação, novos planos financeiros.
Em um estudo realizado por Schmidt e Bohnenberg (2009), verificou-se as relações
entre as características do perfil empreendedor e o desempenho organizacional, onde o
instrumento de medição foi construído e validado. Os resultados indicam que o perfil
empreendedor é construto multidimensional, composto por seis características: 1)
Autorrealização, 2) Líder, 3) Planejador, 4) Inovador, 5) Assume Riscos e 6) Sociável. Somente
Autorrealização mostrou-se relacionada ao desempenho organizacional.
De acordo com Chiavenato (2012), o empreendedor consegue fazer as coisas
acontecerem, pois tem sensibilidade para o negócio, tino financeiro e capacidade de identificar

e aproveitar oportunidades. Transforma ideias em realidade para benefício próprio e para o
benefício da sociedade e da comunidade.
Por ter criatividade e um alto nível de energia, o empreendedor demostra imaginação
e perseverança, aspectos que combinados adequadamente, habilitam-no a transformar
uma ideia simples em algo que produza resultados concretos e bem-sucedidos no
mercado. (CHIAVENATO, 2012, p. 8)

E ainda segundo Chiavenato (2012), os empreendedores possuem três características
básicas permitem identifica-los. A primeira característica é a Necessidade de realização, onde
os empreendedores apresentam elevada necessidade de realização em relação à população em
geral. A segunda é Disposição para assumir riscos, para iniciar ou tocar seu próprio negócio. A
terceira característica é Autoconfiança, onde sente que pode enfrentar galhardamente os
desafios que existem ao seu redor e tem domínio sobre os problemas que enfrenta.
Para Dornelas (2014), o empreendedor de sucesso possui características extras, além
dos atributos do administrador, e alguns atributos pessoais que, são somados a características
sociológicas e ambientais, conforme Quadro 3.
São visionários
Sabem tomar decisões
São indivíduos que fazem a diferença
Sabem explorar ao máximo as oportunidades
São determinados e dinâmicos
São dedicados
São otimistas e apaixonados pelo que fazem
Fonte: Adaptado de Dornelas (2014)

São independentes e constroem o próprio destino
São líderes e formadores de equipes
São bem relacionados (networking)
São organizados e Planejam
Possuem conhecimento
Assumem riscos calculados
Criam valor para a sociedade

Quadro 3 - Características dos empreendedores de sucesso

Nos estudos realizados por McClelland (1972), Filion (2000), Hisrich e Peters (2004),
Schmidt e Bohnenberg (2009), Chiavenato (2012) e Dornelas (2014), são comuns as seguintes
características empreendedoras: realização, assumir riscos calculados, são líderes, inovadores,
planejadores, visionários, autoconfiantes e bem relacionados (networking).
O empreendedor tem sensibilidade para realização de algo novo no mercado, que ainda
não foi explorado por nenhum outro. Nem sempre os empreendedores terão todas essas
características citadas, logo são seres humanos e não “super-heróis”, podendo haver
características marcantes em alguns, características a serem desenvolvidas ou melhoradas.
2.1 Empreendedorismo e inovação
A inovação é considerada a característica empreendedora mais citada pelos mais
diversos autores. A palavra inovação tem sua origem no latim in e novare, que significam fazer
algo novo ou alterar algo existente.
Segundo Gomes (2005), a concepção que o economista Say (1767-1832) tinha do
empreendedor, alguém que inova e é agente de mudanças, continua até hoje. Mas foi
Schumpeter (1883-1950) quem deu projeção ao tema, unindo definitivamente
empreendedorismo ao conceito de inovação e apontando-o como um componente que dispara
e explica o desenvolvimento econômico. Peter Drucker (2008), conceitua inovação como sendo
a atribuição de novas capacidades aos recursos existentes na empresa para gerar riqueza. Para
ele, inovação é o instrumento dos empreendedores, o processo pelo qual se explora a mudança
como uma oportunidade para diferenciar-se, agregar valor e crescer economicamente. Na visão
de Say (1767-1832), Schumpeter (1883-1950) e Drucker (2008), inovação e a mudança que

permite atribuir novas capacidades aos recursos, gerando, assim, riqueza para organização, o
que leva ao desenvolvimento econômico.
Kelley (2005), explica a complexidade do processo gerador de inovação que, mesmo
não ampliando as dimensões externas da organização, requer o envolvimento, conhecimento e
conexões pessoais, estratégicas e tecnológicas, representadas na Figura 1, através da interseção
de conjuntos. A experiência inovadora ocorre quando há interação entre pessoas, negócios e
tecnologia.

Fonte: Kelley (2005)
Figura 1 - Ilustração das dimensões da inovação baseado no trabalho realizado por Tom Kelley

Já Tigre (2006, apud Santos, 2012) propôs um conjunto de fatores condicionantes que,
de forma ordenada e articulados, poderão resultar em sistemas de inovação”. O resultado está
sintetizado na Figura 2.
Condicionantes Técnicas
Sistemas de Conhecimento;
Estrutura produtiva flexível;
Capacidade tecnológica e humana;
Redes de usuários e práticas.
Condicionantes Institucionais
Fomento financeiro e fiscal à
inovação;
Clima favorável ao investimento;
Acordos comerciais internacionais;
Proteção à propriedade intelectual;
Capital humano e instituições de
apoio.

Sistemas de inovação

Condicionantes Econômicas
Articulação da cadeia produtiva;
Especialização tecnológica do
mercado;
Capacidade financeira;
Gestão de riscos.

Condicionantes Estruturais
Infraestrutura pública;
Fatores locacionais;
Especialização tecnológica;
Fatores geográficos.
Fonte: Adaptado de Tigre (2006, apud Santos, 2012).
Figura 2 - Fatores condicionantes da inovação

Tom Kelley (2005) ilustra as dimensões da inovação através da interseção de
conjuntos: pessoas, negócios e tecnologia. Já Tigre (2006, apud Santos, 2012), demostra fatores

condicionantes da inovação: Condicionantes Técnicas, Condicionantes Econômicas,
Condicionantes Estruturais e Condicionantes Institucionais.
Em um estudo realizador por Fiorin; Mello e Machado (2010), tendo como objetivo
descrever e analisar aspectos relacionados à inovação dos empreendimentos brasileiros, com
base nas pesquisas desenvolvidas pela GEM, nos anos de 2006, 2007 e 2008. GEM classifica o
Brasil entre os países mais empreendedores, entretanto, em comparação com outras nações, tais
pesquisas têm demonstrado que quando se trata de inovação nos negócios o país apresenta
baixos índices.
Este fato justifica-se, em parte, ao fato que o Brasil está entre as últimas posições no
ranking mundial quando o assunto é potencial tecnológico, ou seja, os empreendedores não
utilizam novas tecnologias ou processos em seus negócios. Por consequência tem-se, na
maioria, segundo Fiorin; Mello e Machado, (2010), empreendedores “não-inovadores” são
aqueles que, muitas vezes, abrem um negócio por necessidade, onde a concorrência é maior e
a possibilidade de não dar certo também.
O trabalho de Pinheiro; Santos; Maia e Fernandes (2014), analisou a produção
científica sobre inovação registrada e disponibilizada na base SciELO no período de 2005 a
2012. Constatou-se que as áreas de maior investigação sobre o tema são: inovação em Medicina
e Saúde, 33%; inovação em Administração, Contabilidade e Economia, 30%; enfoque
especializado sobre inovação, 20%; inovação em Tecnologia e Produtos, 13%; estudos sobre
inovação em outras áreas, 4%. A produção acadêmica e científica na área de Medicina e Saúde,
superando a área das ciências sociais aplicadas, de Administração, de Contabilidade, de
Economia e de Turismo, ou seja, o tema “inovação” trafega nas diferentes áreas do
conhecimento.
Anthony (2012), diz que inovar hoje é mais fácil que nunca, o momento parece ser
ideal para abrir um negócio. Afinal, a fartura de ferramentas gratuitas ou de baixo custo na
internet e mercados conectados colocam recursos de inovação nas mãos de qualquer um e
permitem a rápida disseminação de ideias.
Para GEM (2014), a inovação é o motor da competitividade e do desenvolvimento das
nações. Inovar em produtos e serviços, em processos, em tecnologias de gestão e em modelos
de negócios é a palavra de ordem para estabelecerem diferenciais competitivos que permitam
enfrentar o avanço da concorrência nos mercados nacional e internacional.
3 Aspectos conceituais de micro e pequena empresa
Microempresa é um conceito criado pela Lei n. 7.256/84 e, atualmente, regulamentada
pela Lei n. 9.841, de 5.10.99, que também constitui normas para as empresas de pequeno porte,
em atendimento ao disposto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal, beneficiando-as com
tratamento diferenciado e simplificado nos campos administrativo, previdenciário, trabalhista,
creditício, fiscal, e de desenvolvimento empresarial.
A definição de Micro e pequena pode ser feita de duas formas: pelo número de pessoas
ocupadas na empresa ou pela receita auferida. Segundo Chiavenato (2012), o número de
empregados constitui o parâmetro mais utilizado. Pelo número de pessoas ocupadas na
empresa, segundo Quadro 4, foram classificadas como micro aquelas nas atividades de serviços
e comércio com até 9 pessoas ocupadas, e como pequena empresa as que têm entre 10 e 49
pessoas ocupadas; na atividade industrial, são micro aquelas com até 19 pessoas ocupadas, e
pequenas empresas entre 20 e 99 pessoas ocupadas.

Atividade Econômica
Porte

MICRO EMPRESA

SERVIÇOS E COMÉRCIO
ATÉ 09 PESSOAS
OCUPADAS
DE 10 A 49 PESSOAS OCUPADAS

PEQUENA EMPRESA
MÉDIA EMPRESA
GRANDE EMPRESA
Fonte: SEBRAE (2014)

DE 50 A 99 PESSAS
OCUPADAS
ACIMA DE 100 PESSOAS

INDÚSTRIA
ATÉ 19 PESSOAS
OCUPADAS
DE 20 A 99 PESSOAS
OCUPADAS
DE 100 A 499
PESSOAS OCUPADAS
ACIMA DE 500 PESSOAS

Quadro 4 - Critério de classificação do porte das empresas por: pessoas ocupadas
Pela receita auferida, na legislação nacional, as MEPs são determinadas conforme o
faturamento (artigo 3º da LC nº 123). Microempresa é toda a sociedade empresária, sociedade
simples, empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário individual que aufira,
em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$360.000,00. Empresa de Pequeno
Porte é aquele que, em cada ano-calendário, tenha receita bruta superior a R$360.000,00 e igual
ou inferior a R$3.600.000,00.
Além das duas classificações empresariais mais conhecidas (pelo número de pessoas
ocupadas na empresa ou pela receita auferida), a Lei Geral Complementar nº 128, de 19-122008 modificou a Lei Geral para criação do Microempreendedor individual (MEI), que fatura
no máximo R$60.000,00 por ano.
Não há um critério único para definir micro e pequena empresa, existem, a depender do
objetivo, conceitos que podem ser usados para a classificação em micro, pequena, média e
grande. Dependendo da situação, precisam ser ajustados para que possam cumprir com a
finalidade da política pública.
4 Procedimentos Metodológicos
A referida pesquisa é classificada, segundo seu objetivo, como exploratória e
descritiva. Para Gil (2010), a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com
o problema com vistas a torná-lo explícito.
Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem
a compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos
de Caso. (GIL, 2010, p.41)

Para atingir os objetivos utilizou-se também a abordagem descritiva, que tem como
objetivo primordial o detalhamento das características de determinada população ou fenômeno,
estabelecendo uma relação entre as variáveis, incluindo a pesquisa bibliográfica a partir de
livros e artigos.
Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, utilizou-se a pesquisa
qualitativa com elaboração de entrevista semiestruturada aplicada ao empreendedor. De acordo
com Oliveira (2007), tendo em vista a abordagem qualitativa que foi submetida os dados, é
caracterizado por processo de reflexão e análise da realidade que proporciona através do
emprego dos métodos e técnicas uma melhor compreensão do objeto de estudo que devem ser
apresentados de forma descritiva.

Primeiramente realizou-se a pesquisa bibliográfica, segundo Marconi e Lakatos
(2010), a finalidade da pesquisa bibliográfica é colocar o pesquisador em contato direto com a
máxima fundamentação possível referente a bibliografia pertinente que ofereça meios para
definir e resolver problemas conhecidos, como explorar os que não se solidificaram o
suficientemente, permitindo o reforço paralelo na análise de suas pesquisas.
Em seguida, utilizou-se o estudo de caso, Yin (2005), discute a adoção do método do
estudo de caso na estratégia de pesquisa e que este é adequado quando são propostas questões
de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas quais o pesquisador tenha baixo controle de uma
situação que, por sua natureza, esteja inserida em contextos sociais. Gil (2010, p. 78) define que
“o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos,
de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado mesmo”.
Para a construção deste trabalho, foi utilizado como objeto de estudo a empresa Beta;
a mesma foi selecionada para realização deste trabalho por enquadra-se na problemática
estudada, sendo classificada como pequena empresa, do setor de confecção de vestuário
localizada em Teresina-PI. A escolha do setor de vestuário justifica-se pelo fato do Estado do
Piauí estar entre os dez maiores polos de moda do Brasil, segundo o sindicato do setor do
Estado, o Sindivest. O segmento é um dos mais importantes da economia e movimenta cerca
de R$ 2 milhões por mês. Existem mais de mil empresas de confecções no Piauí e 98% são
micro e pequenos empreendimentos. A capital, Teresina, é responsável por 82% das roupas
produzidas no Estado. Entrevistou-se o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de
Teresina (Sindivest), o mesmo é proprietário e administrador da pequena empresa Beta.
5 Análise e Discussão dos Resultados
5.1 Caracterização da empresa
A empresa Beta atua no mercado desde 1987, fabricando uniformes operacionais,
executivos, hospitalares, serviços, escolares e industriais, ou seja, segundo a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas, a empresa compreende atividade (1413-4/01) a montagem
de roupas profissionais. A empresa fica localizada na cidade de Teresina Piauí, na Rua D, Lote
121, Distrito Industrial, zona sul. Conta com 78 colaboradores.
Segundo atividade econômica, a organização é considerada indústria, pois produzem
bens de consumo mediante a transformação de matérias-primas em produtos acabados,
oferecendo seus produtos aos consumidores finais. De acordo com número de pessoas
ocupadas, é classificada como pequena empresa (de 20 a 99). Quanto à receita a empresa é
considerada pequena, pois tem receita bruta superior a R$360.000,00 e inferior a
R$3.600.000,00.
A empresa tem como missão desenvolver e confeccionar produtos destinados ao
mercado promocional, de uniformização e fardamentos, buscando sempre superar as
expectativas de seus clientes através do trabalho em equipe e aplicação de novas tecnologias.
Tem como visão confeccionar uniformes como a melhor empresa nacional no segmento de
fardamentos por seu atendimento personalizado aos clientes e fornecedores, integração e
motivação de sua equipe, produtos diferenciados e modernos processos produtivos; tem como
valores comprometimento, transparência, pioneirismo, determinação e inovação.
O processo de atendimento personalizado da empresa Beta consiste em visita de
consultores as empresas com catálogos, mostruários de modelos e tecidos; conhecimento para
sugerir as melhores opções considerando o perfil das atividades, a identidade corporativa e os
valores a serem investidos. Após a efetivação da compra e modelos escolhidos, há agendamento

para verificação dos tamanhos dos colaboradores. E entrega dos uniformes no prazo
estabelecido.
A empresa tem os seguintes setores: criação, modelagem, almoxarifado, corte,
serigrafia, costura, bordado, além do setor administrativo. O processo de produção inicia-se
pelo desenvolvimento do produto no setor de criação em seguida setor de modelagem e
almoxarifado. No segundo momento será a fabricação que inicia no setor de corte onde será
feito encaixe, risco, corte e formação de pacotes, estes serão levados para o setor de costura
onde será feita a costura, acabamento, inspeção, passadoria e embalagem. O produto conforme
o modelo passará nos setores de bordado e serigrafia.
5.2 Características empreendedoras
Na Auto Avaliação, o empreendedor assinalou como alta as seguintes características:
Sabe explorar ao máximo as oportunidades; É líder e formador de equipes; É bem relacionado
(networking); É organizado; Sabe planejar. Assinalou com muito alta as seguintes
características: Tem necessidade de realização; Tem disposição para assumir riscos
(calculados); Tem autoconfiança; Tem visão do negócio; Sabe tomar decisões; Faz a diferença;
É determinado e dinâmico; É dedicado; É otimista e apaixonado pelo que faz; É independente
e constroem o próprio destino, possui Conhecimento sobre o negócio e cria valor para a
sociedade.
Nos estudos realizados por McClelland (1972), Filion (2000), Hisrich e Peters (2004),
Schmidt e Bohnenberg (2009), Chiavenato (2012) e Dornelas (2014), são comuns as seguintes
características empreendedoras: realização, assumir riscos calculados, são líderes, inovador,
planejador, visionário, autoconfiança e bem relacionados (networking). A pesquisa apontou que
na Auto Avaliação do entrevistado todas as características citadas por McClelland (1972),
Filion (2000), Hisrich e Peters (2004), Schmidt e Bohnenberg (2009), Chiavenato (2012) e
Dornelas (2014), foram analisadas como alta ou muito alta. Pode-se então dizer que existe uma
confirmação entre as características de empreendedores de sucesso, sendo estas presentes na
organização estudada, havendo um comportamento empreendedor na mesma.
Quando perguntado: Qual motivo para empreender? O empreendedor relatou que foi
por oportunidade. Ele sabia onde queria chegar, criou um planejamento prévio, teve em mente
o crescimento que desejava e visava a geração de lucros, empregos e riqueza. Segundo
motivação para empreender, os estudos realizados pela GEM destaca dois tipos de
empreendedorismo no Brasil: oportunidade e necessidade.
O empreendedorismo de oportunidade, onde o empreendedor visionário sabe
aonde quer chegar, cria uma empresa com planejamento prévio, tem em mente
o crescimento que quer buscar para a empresa e visa a geração de lucros,
empregos e riquezas. (DORNELAS, 2014, p.18).

Os empreendedores que iniciam suas atividades por oportunidades apresentam maior
possibilidade do empreendimento obter sucesso, a empresa estudada, atua há 28 anos no
mercado, sendo um empreendimento estabelecido. O empreendedor por necessidade se
aventura na jornada empreendedora mais por falta de opção, por estar desempregado e não ter
alternativa de trabalho, as chances de não dá certo é muito grande. Segundo dados da GEM
(2014), no Brasil a razão entre oportunidade (12%) e necessidade (5%) alcançou 2,4 (taxa de
oportunidade/ taxa de necessidade = 2,4). Isso indica que para cada empreendedor que iniciou
suas atividades por necessidade, 2,4 o fizeram por oportunidade, havendo assim maior
possibilidade de sucesso do empreendimento.

Quando questionado sobre o conhecimento do produto, o empreendedor diz: “novo
para todos, porque todo produto tem que vir com um sentido inovador”. A empresa deve inovar
seja em produtos e serviços, em tecnologias de gestão e em processos, inovação é a palavra de
ordem para se estabelecer diferenciais competitivos que permitam enfrentar o avanço da
concorrência. A inovação é considerada a característica empreendedora mais citada pelos mais
diversos autores, o que se confirma com as pesquisas dos autores: Say (1767-1832), Schumpeter
(1883-1950) e Drucker (2008) — na visão deles, inovação e a mudança que permite atribuir
novas capacidades aos recursos gerando assim riqueza para organização, o que leva ao
desenvolvimento econômico. As características do empreendimento Beta, são demostrados na
tabela 1.
Conhecimento dos produtos ou serviços

Novo para todos

Concorrência
Idade da tecnologia ou processos

Muitos concorrentes
Entre 1 a 5 anos

Empregados atualmente
Expectativa de criação de empregos (cinco anos)

78
4 empregos

Faturamento anual
Formalização
Fonte: GEM (2014) adaptado

De R$360.000,01 a R$3.600.000,00
Possui CNPJ
Tabela 1: Características do empreendimento Beta

Questionou-se o empreendedor sobre a concorrência, o mesmo, considera que há muitos
correntes na atividade que organização realiza. Este fato confirma-se com a visão de Faria;
Azevedo e Oliveira (2012), que aponta como uma das desvantagens das MPEs o fato de haver
concorrência muito forte, que corrobora com a pesquisa da GEM (2014), onde 69,3 % dos
empreendedores estabelecidos considera que existe muitos concorrentes.
Quando perguntado: Há boas oportunidades para se começar um novo negócio nas
proximidades onde vive? O empreendedor afirma perceber, para os próximos seis meses, boas
oportunidades para se começar um novo negócio nas proximidades da empresa. Sabe-se
empiricamente, pois não foi realizado nenhum estudo, apenas por observação, que a maioria
das micro e pequenas empresas de vestuários de Teresina estão localizadas na zona Sul de
Teresina. Há dois motivos que justificam este fato. O primeiro é o próprio crescimento da zona
Sul da cidade. O segundo é o fato do Polo Empresarial estar localizado nesta zona, que dá
condições de incentivos e infraestrutura para instalação destes negócios. O confirma-se com a
pesquisa realizada pela GEM (2014), na qual 55,5 % dos empreendedores afirmam perceber,
para os próximos seis meses, boas oportunidades para se começar um novo negócio nas
proximidades onde vivem, havendo uma mentalidade empreendedora na região.
A pesquisa apontou que a idade da tecnologia utilizada na organização é 5 anos em
média. Em relação ao processo, na indústria de vestuário cada produto (modelo) tem um
processo de fabricação diferente, o processo tem que ser adaptado ao modelo desejado pelo
cliente. O que corrobora com a pesquisa de Fiorin; Mello e Machado (2010), onde a GEM
classifica o Brasil entre os países mais empreendedores, entretanto, em comparação com outras
nações, tais pesquisas têm demonstrado que quando se trata de inovação nos negócios o país
apresenta baixos índices. Este fato justifica-se, em parte, ao fato que o Brasil está entre as
últimas posições no ranking mundial quando o assunto é potencial tecnológico, ou seja, os
empreendedores não utilizam novas tecnologias ou processos em seus negócios.

6 Considerações Finais
O estudo buscou identificar e analisar características empreendedoras da pequena
empresa Beta. A pesquisa apontou que na Auto Avaliação do entrevistado todas as
características citadas por McClelland (1972), Filion (2000), Hisrich e Peters (2004), Schmidt
e Bohnenberg (2009), Chiavenato (2012) e Dornelas (2014), foram analisadas como alta ou
muito alta. Pode-se então dizer que existe uma confirmação entre as características de
empreendedores de sucesso, sendo estas presentes na organização estudada, havendo um
comportamento empreendedor na mesma.
Observou-se as seguintes características: Sabe explorar ao máximo as oportunidades; É
líder e formador de equipes; É bem relacionado (networking); É organizado; Sabe planejar;
Tem necessidade de realização; Tem disposição para assumir riscos (calculados); Tem
autoconfiança; Tem visão do negócio; Sabe tomar decisões; Faz a diferença; É determinado e
dinâmico; É dedicado; É otimista e apaixonado pelo que faz; É independente e constroem o
próprio destino, possui Conhecimento sobre o negócio e cria valor para a sociedade.
Percebe-se que a empresa Beta, deve inovar seja em produtos e serviços, em tecnologias
de gestão e em processos, inovação é a palavra de ordem para se estabelecer diferenciais
competitivos que permitam enfrentar o avanço da concorrência. Segundo motivação para
empreender, o estudo confirma que os empreendedores que iniciam suas atividades por
oportunidades apresentam maior possibilidade do empreendimento obter sucesso, a empresa
estudada, atua há 28 anos no mercado, sendo um empreendimento estabelecido.
Constatou-se que há muitos concorrentes na atividade que a organização realiza. Devese, então, formular estratégia competitiva para as micro e pequenas empresas, desenvolvida
segundo os conceitos mais modernos de estratégia e competitividade empresariais, enfatizando
a análise das necessidades e anseios dos clientes e das estratégias competitivas dos
concorrentes.
A pesquisa apontou que a idade da tecnologia utilizada na organização é 5 anos em
média, entretanto, em comparação com outras nações, tais pesquisas têm demonstrado que
quando se trata de inovação nos negócios o país apresenta baixos índices. Observa-se para os
próximos seis meses, boas oportunidades para se começar um novo negócio nas proximidades
da empresa estudada.
O estudo compreendeu como o empreendedorismo é fundamental na busca pela
competitividade. Estudamos características empreendedoras de uma pequena empresa, pois as
mesmas são de suma importância para o crescimento econômico do pais.
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