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Resumo
O presente estudo pode evidenciar a importância do empreendedorismo e objetivou identificar
as características necessárias para o desenvolvimento empreendedor. O Empreendedorismo vem
contribuindo e sendo ao longo de muitos anos o gerador de mudanças para o desenvolvimento
local e regional, podendo transformar a realidade de uma região ultrapassando fronteiras e
modificando a vida de pessoas, no que tange aos aspectos econômicos. Para empreender é
necessário, inovação, criatividade, liderança, capacidade de transformar ideias em
oportunidades, calcular riscos, entre outras, ou seja, características fundamentais para o sucesso
do empreendedor no espaço em que atua ou pretende atuar. Como metodologia, recorreu-se a
abordagem qualitativa, onde necessitou de uma pesquisa bibliográfica, permitindo a procedência
de uma análise mais profunda e minuciosa dos fatos, a pesquisa bibliográfica foi necessária para
compreender a dimensão do empreendedorismo e a necessidade de características
empreendedoras. Como conclusão frente às explanações presentes constatou-se a importância
do empreendedorismo local e regional, e foi possível identificar a necessidade de características
empreendedoras para se desenvolver novos negócios.
Palavras chave: Empreendedorismo, Características, Desenvolvimento.

Analysis of the entrepreneurial characteristics in the formation
and development of new businesses
Abstract
The present study can highlight the importance of entrepreneurship and aimed to identify the
characteristics necessary for entrepreneurial development. Entrepreneurship has contributed and
for many years has been the generator of change for local and regional development, and can
transform the reality of a region across borders and changing the lives of people, as far as
economic aspects are concerned. In order to undertake it is necessary, innovation, creativity,
leadership, capacity to transform ideas into opportunities, to calculate risks, among others, that
is, fundamental characteristics for the success of the entrepreneur in the space in which he acts
or intends to act. As a methodology, we used the qualitative approach, where a bibliographical
research was necessary, allowing a deeper and more thorough analysis of the facts,
bibliographical research was necessary to understand the dimension of entrepreneurship and the
need for entrepreneurial characteristics. As a conclusion regarding the present explanations, the
importance of local and regional entrepreneurship was verified, and it was possible to identify
the need for entrepreneurial characteristics to develop new businesses.
Key-words: Entrepreneurship, Characteristics, Development.

1 Introdução
Diante do contexto atual e globalizado, o mercado anseia constantemente por mudanças
seguidas de inovações. Segundo Dornelas (2003, p.7), “o empreendedorismo tem se
mostrado um grande aliado do desenvolvimento econômico, pois tem dado suporte à
maioria das inovações que têm promovido esse desenvolvimento”. O
empreendedorismo exerce um papel de transformação na sociedade, trazendo melhorias
para a economia, proporcionando avanços tecnológicos e desenvolvimento de micro e
pequenas empresas, que por sua vez ajudam na geração de empregos e renda
(DOLABELA, 1999). Esses aspectos no entendimento do autor faz com que haja
transformações locais. Dolabela (1999, p.45) afirma ainda que “O empreendedorismo
deve conduzir ao desenvolvimento econômico, gerando e distribuindo riquezas e
benefícios para a sociedade.” Empreendedorismo é o processo de criar algo novo, mas
com valor, dedicando esforço e tempo necessários, assumindo os riscos financeiros,
sociais, recebendo as consequentes recompensas da satisfação e independência
econômica e até mesmo pessoal. (SEBRAE, 2007). O empreendedorismo é uma
alternativa aos brasileiros para contornar as dificuldades que a economia vem
enfrentando. São necessárias ações no sentido de reduzir a burocracia, simplificar a
legislação, facilitar o crédito para incentivar o empreendedorismo no Brasil. (SEBRAE,
2007).
E para acompanhar esses anseios é preciso que haja pessoas dispostas a encarar desafios
na busca pelo novo, contribuindo desse modo para a melhoria do ambiente, ou seja,
pessoas empreendedoras. Dolabella (1999), afirma que são necessárias tentativas que
levam ao erro ou ao sucesso. Contudo ambas são benéficas, pois conduzem a
aprendizagem por meio de novas descobertas. Para o autor o empreendedor deve
desenvolver uma visão capaz de convencer as outras pessoas como sócios, investidores,
colaboradores e a sociedade de modo geral, que essa sua visão proporcionará a eles uma
situação confortável no futuro. Sendo uma das principais características
empreendedoras a capacidade de detectar oportunidades e transformá-las positivamente
a seu favor.
De acordo com Dambroski et al. (2014, p. 296) “Inovar é fundamental para ser
competitivo; ser competitivo é fundamental para permanecer atuante”. Além da
inovação é possível identificar outras características empreendedoras, tais como a
capacidade de correr riscos calculados, que segundo Dornelas (2005) é uma das mais
conhecidas, onde o empreendedor conhece e assume esses riscos e os administra a fim
de obter êxito em seu objetivo. O autor ainda aponta a liderança como uma
característica presente em empreendedores de sucesso, esses tem grande capacidade de
estimular uma equipe, e geralmente são idolatrados e respeitados por ela. Farah et al
(2008) indica que empreendedores de sucesso fazem bom proveito das oportunidades, e
agem afim de torná-las reais. São persistentes e autoconfiantes, o que faz com que
muitos deles deixem empregos estáveis para empreender em seus próprios negócios.
Tendo em vista a importância do empreendedorismo na sociedade, é necessário
compreender como se da o processo de implantação das organizações, os principais
desafios enfrentados e competências necessárias para permanecer frente à concorrência.
Desse modo busca-se através desse estudo identificar: As características
empreendedoras necessárias na formação e desenvolvimento de novos negócios.
2 Metodologia

Como metodologia, recorreu-se a abordagem qualitativa, que de acordo com a natureza
das informações, esse método de pesquisa, segundo Minayo (2011), “trabalha com o
universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das
atitudes”. A abordagem qualitativa visa segundo Bogdan e Biklen (1994) compreender
o significado que os acontecimentos e interações têm para as pessoas comuns em
situações particulares.
A pesquisa se enquadra como explicativa, pois de acordo com Gil (2010, p. 27-28) “tem
por finalidade de explicar a razão, o porquê das coisas e tem como propósito identificar
fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos.” Em
consideração o ambiente de pesquisa a ser estudado, optou-se pela abordagem teórica.
Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de materiais já
elaborados, a partir de livros, artigos, entre outros, permitindo uma análise profunda e
minuciosa dos fatos, na qual o pesquisador abrange uma gama mais ampla de
fenômenos e fatos, do que se teria com outras modalidades de pesquisa. Neste caso, a
profundidade garante a composição de análises que contemplem o fenômeno abordado
de maneira mais criteriosa. A pesquisa bibliográfica foi necessária para compreender a
dimensão e a importância do empreendedorismo e as características empreendedoras, na
formação de novos negócios.
Praticamente toda pesquisa acadêmica requer em algum momento a
realização de trabalho que pode ser considerado como pesquisa bibliográfica.
Tanto é que, na maioria das teses e dissertações desenvolvidas atualmente,
um capítulo ou seção é dedicado à revisão bibliográfica, que é elaborada com
o propósito de fornecer uma fundamentação teórica ao trabalho, bem como a
identificação do estágio atual do conhecimento referente ao tema. (GIL,
2010, p. 29-30).

Lakatos e Marconi (2003) afirmam que a pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já
tornada pública em relação ao tema de pesquisa, como publicações avulsas, boletins, jornais,
revistas, livros, teses, entre outros. Seu objetivo é colocar o pesquisador em contato

direto com o que já foi escrito e estudado sobre determinado assunto.
3 Fundamentação Teórica
3.1 A importância do empreendedorismo e sua relevância para o
desenvolvimento de novas empresas
O empreendedorismo consiste para o desenvolvimento econômico, já que o
surgimento de novas empresas acarreta na geração de novos empregos, dessa forma
aquecendo e movimentando a economia local e regional. Segundo Dolabela (2008), o
empreendedorismo não é um tema novo, e sim existe desde a primeira ação humana
inovadora, com o objetivo de melhorar as relações do homem com os outros e com a
natureza.
Empreendedorismo é o estudo voltado para se desenvolver habilidades e competências
que estão relacionadas à criação de um projeto sendo esse projeto empresarial, um
produto, serviço ou até mesmo uma ideia. (DORNELAS, 2003). Diante do período de
recessão que o país enfrenta, as oportunidades existem e uma grande competitividade,
em que prevalece o mais forte, por esse motivo, o ato de empreender tornou-se
fundamental para o crescimento econômico. Em 2015 a taxa de empreendedores no país
foi 39,3% o que teve um grande avanço comparado aos dados de 2002 onde a taxa era
de 20,9%. O empreendedorismo tem sido uma alternativa aos brasileiros para contornar

dificuldades perante a economia atual. (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS, 2007).
Para Dolabela (1999) o termo empreendedor é empregado para designar a pessoa que se
dedica à geração de riqueza, utilizando seus conhecimentos para desenvolver novos
produtos ou serviços, na geração do próprio conhecimento ou na inovação em diversas
áreas.
Segundo Hisrich et al (2009, p. 29):
A função do empreendedor é reformar ou revolucionar o padrão de produção
explorando uma invenção ou, de modo mais geral, um método tecnológico
não-experimentado, para produzir um novo bem ou bem antigo de uma
maneira nova, abrindo uma nova fonte de suprimentos de materiais, ou uma
nova comercialização para produtos, e organizando um novo setor.

Dolabela (1999) aponta alguns papéis importantes desempenhados pelo
empreendedorismo: tais com sua incidência no desenvolvimento local, apoio as
pequenas empresas, ampliador da base tecnológica e uma forma de combate ao
desemprego.
A incidência do empreendedorismo local passou a ganhar força de acordo com o autor,
a partir da década de 80, diante de fatores como expansão tecnológica, que ocasionou
queda na disponibilidade de vagas de trabalho, também crises nos governos que
provocaram instabilidades às grandes corporações aliadas ao aumento da concorrência.
Fatores que impulsionaram mudanças através das Pequenas e Médias Empresas
(PMEs), quais expandiram seus negócios a mercados internacionais e geraram muitas
vagas de trabalho.
Dolabela (1999) aponta a comunidade local como responsável pelo suporte necessário
para a expansão desse tipo de empresa:
[...] o nível local é entendido como o meio ambiente imediato das PME. Ali,
elas nascem e se formam, encontram recursos humanos e materiais dos quais
depende o seu dinamismo e estabelecem sua rede básica de relações. É a
comunidade local-, que irá fornecer os recursos de toda ordem e, não menos
importante, os valores empreendedores que criarão condições favoráveis ao
surgimento de ideias e projetos. (DOLABELA, 1999, p.31).

Desse modo há uma troca entre o meio local com essas pequenas e médias empresas, o
primeiro sendo uma base para a disseminação das ideias e projetos empreendedores, e o
segundo, tornando-se uma fonte para geração de empregos e desenvolvimento regional
através da dispersão do espírito empreendedor. O aumento das empresas de base
tecnológica na visão de Dolabela (2008) também tem importante papel no
empreendimento de novas organizações, para isso há a necessidade de explorá-las e
estimulá-las.
Para as pequenas empresas, o caminho é apostar na inovação para serem bem sucedidas,
e chegarem ao amadurecimento no meio onde estão inseridas. Se tratando de inovação,
a necessidade da mesma se faz presente também nas relações de trabalho dos novos
empreendimentos, vista sua contribuição em resposta ao desemprego.
3.2 Tipos de empreendedores e características empreendedoras

Sobre os tipos de empreendedores, existem uma série de nomenclaturas, e várias
discussões acerca do assunto. Segundo Amorim (2014) existe quatro tipos para
classificar os tipos de empreendedor: empresarial, corporativo, público e social.
a.
O empreendedor empresarial é considerado um clássico dentro do
contexto empreendedor, e se classifica em dos tipos: O empreendedor por
necessidade e o empreendedor por oportunidade. Geralmente o empreendedor
que empreende por necessidade o faz por motivos de sobrevivência, ao contrário
do empreendedor por oportunidade que visualiza o negócio sempre pensando no
futuro.
b.
O empreendedor corporativo ou intraempreendedor é aquela pessoa que
empreende e sempre busca a inovação dentro de uma organização que não é de
sua propriedade, é alguém que enxerga as oportunidades e busca a criatividade
sempre.
c.
O empreendedor público é aquele que trabalha em uma instituição
governamental e que não se acomoda no cenário em que vive e sempre busca
inovar em seu ambiente de trabalho.
d.
O empreendedor social é aquele que abre seu negócio, busca perspectivas
e benefícios, trazendo mudanças para a sociedade, ou para a comunidade local.
Já para Dornelas (2007), não existe somente um tipo de empreendedor, ou um modelo
padrão, existem empreendedores natos, como também aqueles que aprendem com o
passar do tempo, sendo assim o autor classifica alguns tipos de empreendedores:

Empreendedor Nato
(Mitológico)
Empreendedor que
Aprende (Inesperado)
Empreendedor Serial
(Cria Novos
Negócios)
Empreendedor
Corporativo
Empreendedor Social
Empreendedor por
Necessidade

Geralmente são os mais conhecidos e glorificados, tem histórias de vida
incríveis, e muitas vezes começaram a trabalhar muito jovens. Geralmente
quando se pergunta quem mais admira, lembra de uma figura paterna/materna
ou de parentes próximos.
Caso clássico de quando a oportunidade bate na porta, é aquela pessoa que
quando menos esperava se depara com uma oportunidade de criar seu próprio
negócio e mudar totalmente sua rotina.
Aquele apaixonado pelo ato de empreender, ao concluir um desafio ele precisa
de outro para se manter motivado, e o fracasso pra ele é somente um estimulo
para a superação do próximo desafio.
Executivos competentes com capacidade gerencial e conhecimento em
ferramentas administrativas, pessoas ambiciosas que gostam de metas ousadas
com remunerações variáveis.
Tem o desejo de mudar e construir um mundo melhor, criando oportunidades a
pessoas que não tem acesso. Sua maior realização é ver seus projetos dando
certo para os outros e não para si mesmo.
Cria o próprio negócio por falta de alternativa, geralmente sem acesso ao
mercado de trabalho por demissão ou pela alta concorrência da atualidade.

Empreendedor
Herdeiro (Sucessão
Familiar)

Recebe logo cedo à missão de prosseguir com o legado da família, alguns são
conservadores e preferem não mexer no que está dando certo, outros tem a
necessidade de inovar, aprender e colocar em prática em sua empresa.

Normal (Planejado)

Tem uma visão clara do futuro, que cumpre o que promete, usa técnicas para
garantir melhores resultados, ou seja, um empreendedor completo do qual teria
que ser utilizado como referência.

Quadro 1 - Tipos de Empreendedores
Fonte: Adaptado Dornelas (2007)

Mas para empreender e acompanhar todo o processo de evolução do mercado é
necessário existir pessoas com diferenciais que estejam dispostas a encarar os desafios

na busca pelo novo. E os diferenciais estão elencados em uma gama de características.
Para Dornelas (2005) o empreendedor de sucesso deve possuir algumas caraterísticas a
mais que as possuídas por um administrador, e alguns atributos peculiares que somados
as características ambientais e sociais possibilitem a criação de um novo negócio.
Diante do contexto, alguns autores destacam características importantes, das quais o
empreendedor deve possuir. Dentre elas estão:
1. Capacidade de assumir riscos calculados;
2. Busca pela informação e conhecimento;
3. Planejamento e Organização;
4. Persistência;
5. Autoconfiança e Independência pessoal;
6. Iniciativa;
7. Rede de contatos;
8. Paixão pelo que faz;
9. Liderança;
10. Comprometimento.
Quadro 2 – Características Empreendedoras
Fonte: Os autores

3.2.1 Capacidade de assumir riscos calculados
Essa é uma das características mais visível nos empreendedores de sucesso, segundo
Farah et al (2008). Para tal, o autor afirma ser necessária audácia para superar os
desafios que se apresentam na abertura de um novo negócio, bem como para encontrar o
melhor percurso e chegar ao seu objetivo.
Farah al (2008) alerta para o planejamento como uma forma de amenizar os riscos:
É importante observar a expressão final calculado; o ato de começar um
negócio não pode ser encarado como uma simples aventura, mas, antes de
tudo, deve ser uma aventura planejada; portanto, os riscos assumidos deverão
estar em um contexto em que serão avaliados e mantidos sob controle.
(FARAH et al , 2008, p.6)

De acordo com essa visão, a capacidade de correr riscos do empreendedor esta ligada
tanto a sua coragem em assumir novos desafios como também em avaliar os obstáculos
que podem vir à frente, e mantê-los controlados. Dornelas (2005) também trata os riscos
assumidos pelo empreendedor como uma das principais características do mesmo:
[...] o verdadeiro empreendedor é aquele que assume riscos calculados e sabe
gerenciar o risco, avaliando as reais chances de sucesso. Assumir riscos tem
relação com desafios. E para o empreendedor, quanto maior o desafio, mais
estimulante será a jornada empreendedora. (DORNELAS, 2005, p.34)

Essa visão do autor assemelha-se ao exposto anteriormente, contudo, evidencia a
importância do desafio para o empreendedorismo. Trata esse fator como algo
motivador, onde, à medida que o desafio aumenta, a trajetória empreendedora será mais
instigante.
3.2.2 Busca pela informação e conhecimento
Para Dornelas (2005) o conhecimento é uma variável importante para os
empreendedores que:
São sedentos pelo saber e aprendem continuamente, pois sabem que quanto

maior o domínio sobre um ramo de negocio, maior é a sua chance de êxito.
Esse conhecimento pode vir da experiência prática, de informações obtidas
em publicações especializadas, em cursos, ou mesmo de conselho de pessoas
que montaram empreendimentos semelhantes. (DORNELAS, 2005, p.34)

Através desse apontamento, nota-se a necessidade de obter informações sobre o negócio
que se pretende abrir, quais podem ser adquiridas de diversas formas, e são cruciais em
qualquer atividade. Desse modo o empreendedor deve buscar conhecimentos na área em
que ira atuar.
Farah et al (2008, p.6) explica que “[...] quanto mais o futuro empresário conhecer o
ramo de negócio que pretende explorar, maior será sua probabilidade de sucesso.”
Mesmo esse conhecimento podendo advir de inúmeras formas, os autores destacam que
é importante o empreendedor não se ater a simples relatos de experiências de outras
pessoas. É fundamental averiguar pessoalmente o que há de novo no ramo onde
pretende atuar e o modo como funcionam processos e serviços do mesmo. Em alguns
casos, também se faz necessário à assistência de pessoas especializadas assunto, para
dar garantias reais do seu sucesso ou alertar as possibilidades de insucesso.
3.2.3 Planejamento e Organização
Para Dornelas (2005), o planejamento é outro fator de extrema relevância, onde cada
passo do negócio deve ser esboçado, começando pelo plano de negócios, e mantendo-se
nas demais etapas e fases do empreendimento. O planejamento como característica
empreendedora, também é apontado por Farah et al (2008, p.6) como:
A desorganização no inicio do empreendimento pode comprometer, em
pouco tempo, seus resultados. O empresário de sucesso deve ser capaz de
utilizar os recursos de que dispõe. Um modo simples e eficaz de o empresário
se organizar é planejar as atividades, dividindo-as em etapas e estipulando
prazos para o seu cumprimento, procurando cumpri-los sempre.

Diante dessa exposição é possível perceber que a falta de planejamento e organização
pode implicar nos resultados esperados do empreendimento. É essencial que cada etapa
e a utilização dos recursos disponíveis sejam programados, ambos desempenhados
dentro de um tempo determinado.
3.2.4 Persistência
A persistência é um atributo essencial aos empreendedores, que repercutira do
desempenho dos mesmos como aponta Farah et al (2008; p.7): ”um empresário de
sucesso dever ser capaz de agir diante de um obstáculo, dever ser capaz, inclusive, de
mudar de estratégia a fim de enfrentar o desafio e alcançar os objetivos, assumindo
responsabilidade pessoal pelo desempenho.” A persistência, diante do que foi
apresentado pelo autor, é um dos fatores que levam ao sucesso. Através da mesma
buscam-se soluções para problemas que possam impedir a realização dos propósitos
estabelecidos.
Sobre a persistência dos empreendedores, Dornelas (2005, p.3) aponta:
Eles adoram o trabalho que realizam. E é esse amor ao que fazem o principal
combustível que os fazem cada vez mais animados e auto-determinados,
tornando-os os melhores vendedores de seus produtos e serviços, pois sabem
como ninguém, como fazê-lo. O otimismo faz com que sempre enxerguem o
sucesso, em vez de imaginar o fracasso.

Nesse sentido a persistência está relacionada ao amor por aquilo que é realizado, que
serve como energia na busca por melhorias e na perseverança do empreendedor.
3.2.5 Autoconfiança e independência pessoal
A autoconfiança e a independência pessoal são outros adjetivos que fazem parte do
perfil empreendedor. Farah et al (2008, p.7) explica que:
Muitos empresários de sucesso trocaram bons empregos pelo risco de montar
o próprio negócio, tornando-se independentes; são pessoas que buscaram
autonomia em relação a normas e controles de outras pessoas e expressam
confiança na própria capacidade de realizar as tarefas propostas, seja qual
foro nível de dificuldade delas.

Frente a essa exposição, destaca-se novamente o risco enfrentado pela pessoa que
decide abrir uma empresa, mas dessa vez esse risco diz respeito também ao fato de abrir
mão da segurança proporcionada por um emprego fixo. Nesse caso, o empreendedor
busca ser responsável pelas suas próprias escolhas e decisões, sentindo-se confiante para
atingir os objetivos que se propõe fazer ao iniciar uma atividade.
Para Dornelas (2005) os empreendedores de sucesso são aqueles que têm independência
e determinam seu próprio destino:
Eles querem estar à frente das mudanças e ser donos do próprio destino.
Querem ser independentes, em vez de empregados; querem criar algo novo e
determinar os próprios passos, abrir os próprios caminhos, ser o próprio
patrão e gerar empregos. (DORNELAS, 2005, p.33)

Nesse caso a independência do empreendedor esta ligada a antecipação das
transformações que ocorrem no ambiente, bem como ao fato de decidir sobre seu futuro.
3.2.6 Iniciativa
Essa é uma das características básicas do empreendedor, acredita Farah et al (2008), que
associa a iniciativa a força de vontade e aproveitamento das oportunidades:
Não basta apenas perceber a oportunidade de um negócio; é importante agir
para concretiza-la. Essa característica é básica na personalidade de um
empreendedor, pois reúne a percepção da oportunidade para um negócio e o
senso prático da iniciativa e força de vontade, no sentido de materializar uma
idéia, seja esta um novo negócio, seja um novo processo de produção, seja
um nodo modelo de operação. (FARAH et al, 2008, p.6)

Diante dessa exposição do autor, é possível perceber o fator iniciativa aliado à
consolidação de uma ideia, não somente na concepção da mesma. A materialização de
uma nova ideia dependerá de fatores como a utilização do senso prático e força de
vontade do empreendedor. No entendimento de Dornelas (2005), eles ainda fazem a
diferença, porque conseguem fazer com que algo abstrato, uma ideia de difícil
definição, funcione e transforme-se em algo concreto.
3.2.7 Rede de contatos
Uma boa rede de contatos é de extrema importância para o empreendedor, e tem um
papel de grande desempenho em seu negócio. ”Os empreendedores sabem construir
uma rede de contatos que os auxiliam no ambiente externo da empresa, junto a clientes,
fornecedores e entidades de classe.” (DORNELAS, 2005, p.34).
Diante dessa exposição, a rede de contatos (networking) é crucial para que sejam

realizadas boas negociações e parcerias junto a organizações relacionadas direta e
indiretamente à empresa.
3.2.8 Paixão pelo que faz
Esse é um dos atributos que mais impulsionam os empreendedores, visto que em muitos
casos os mesmos abrem mão de empregos estáveis e carreiras promissoras para se
dedicarem a algo que lhes desperta entusiasmo.
Na visão de Dornelas (2005, p. 33):
Eles adoram o trabalho que realizam. E é esse amor ao que fazem o principal
combustível que os mantém cada vez mais animados e autodeterminados,
tornando-os os melhores vendedores de seus produtos e serviços, pois sabem,
como ninguém, como fazê-lo.

Diante desse apontamento, percebe-se a paixão por aquilo que se faz como um fator
motivacional para o empreendedor, que, busca desempenhar da melhor maneira aquilo
que mais gosta. Isso se torna um diferencial na apresentação de seu serviço ou produto
ao cliente final.
3.2.9 Liderança
Essa característica esta associada ao alcance de objetivos através de um bom
direcionamento da equipe pelo empreendedor. Na concepção de Farah et al (2008, p.7):
“Liderança é a capacidade de definir e orientar a realização de tarefas, de combinar
métodos e procedimentos práticos e de conduzir pessoas para alcançar objetivos
almejados.” Nesse sentido a liderança passa a ser um adjetivo condutor de atividades
necessárias para o cumprimento dos propósitos pretendidos.
Dornelas (2005, p.34) discorre sobre as consequências dessa característica:
Os empreendedores têm um senso de liderança incomum. E são respeitados e
adorados por seus funcionários, pois sabem valorizá-los, estimulá-los e
recompensá-los, formando um time em torno de si. Sabem que, para obter
êxito e sucesso, dependem de uma equipe de profissionais competentes.

Diante dessa explanação é notável a importância de uma boa equipe para que o líder
possa atingir os objetivos almejados, bem como os reflexos de uma liderança onde a
atenção e reconhecimento dos esforços do grupo são tratados com a devida importância
que merecem.
3.2.10 Comprometimento
De acordo com Farah et al (2008) o empreender deve possuir juntamente com a
liderança, o comprometimento pessoal, para que realize suas metas. Por vezes se fazem
necessárias mudanças na equipe, bem como a manutenção do otimismo.
O comprometimento pode estar associado à dedicação como expõe Dornelas (2005,
p.33):
Eles se dedicam 24 h por dia, sete dias por semana, ao seu negocio.
Comprometem o relacionamento com os amigos, com a família, e até mesmo
com a própria saúde. São trabalhadores exemplares, encontrando energia para
continuar, mesmo quando encontram problemas pela frente.

Essa é uma das características marcantes dos empreendedores, que a fim de obter
sucesso, dedicam boa parte do seu tempo ao negocio para que todos os processos
possam ocorrer de maneira adequada.

Dornelas (2007) buscou identificar e tabular outras características através de testes
aplicados a milhares de brasileiros, listados no quadro 3:
São visionários

Possui visão de futuro, e habilidade para programar seus sonhos.
Não são inseguros, sabem tomar decisões corretas na hora certa,
Sabem tomar decisões
principalmente nos momentos de adversidade.
Indivíduos que faz a diferença Transforma algo de difícil definição, ideia abstrata em algo concreto.
Exploram ao máximo as
Indivíduo curioso e atento às informações, visando aumentar cada vez
oportunidades
mais seu conhecimento.
Enfrentam e atropelam adversidades e obstáculos, pois se tem imensa
Determinados e dinâmicos
vontade de fazer acontecer.
Dedicação em primeiro lugar, 24 horas por dia e sete dias da semana
Dedicados
dedicação total ao seu negócio.
Otimistas e apaixonados pelo
O principal combustível para se trabalhar com autoestima é o amor ao
que fazem
trabalho.
Independentes e constroem o
Deseja abrir seus próprios caminhos, ser seu próprio patrão e gerar
próprio destino
empregos.
Dinheiro é consequência do sucesso do negócio, porém não é o
Ficam ricos
principal objetivo.
Líderes e formadores de
Tem um senso de liderança significativo e são respeitados e adorados
equipes
por todos os funcionários.
Bem relacionados
Constroem uma rede de contatos que auxiliam o ambiente externo.
Sabem obter o melhor desempenho de recursos materiais, humanos,
Organizados
tecnológicos e financeiros.
Planejam constantemente
Planejam cada passo do negócio.
Desejam aprender constantemente, pois sabem que quanto mais
Possuem conhecimento
dominarem a área de atuação, maior chance de êxito.
Assumem riscos calculados
Assumem riscos calculados, sabendo como gerenciar esse risco.
Através da geração de emprego, usando criatividade para melhorar a
Criam valor para a sociedade
vida das pessoas.
Quadro 3 - Característica dos Empreendedores de Sucesso
Fonte: Adaptado Dornelas (2007).

A partir dos testes aplicados, foi possível perceber diversas características
empreendedoras que aponta como fator determinante no desenvolvimento de novos
negócios.
Considerações
Frente às explanações presentes constatou-se a importância do empreendedorismo local
e regional, e foi possível identificar a necessidade de características empreendedoras,
para se desenvolver novos negócios.
O embasamento teórico apontou importantes considerações à cerca dos impactos
positivos de novas ideias, bem como as transformações que essas ocasionam na
sociedade. Também indicou características relevantes, que quando presentes nos
empreendedores levarão esses ao sucesso em seu negócio. Esses apontamentos teóricos
serviram de base para a realização e desenvolvimento desse trabalho.
Características como autoconfiança e motivação pessoal, são apontadas como
influenciadoras no momento da abertura do negócio, e informação e conhecimento bem
como criatividade e inovação são tidas como componentes do perfil de um bom
empreendedor.
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