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RESUMO 

 

O presente artigo tem como abrangência o empreendedorismo como alternativa competitiva.Nas 
últimas décadas o conceito empreender tem sido bastante discutido como grande perspectiva de 
mudança. Mediante a grande competitividade ele tem ganhado força, impulsionando às mudanças 
econômicas e sociais, fazendo com que as pessoas busquem qualificações para corresponder às 
expectativas do mercado.Oempreendedor possui espírito criativo e pesquisador, está constantemente 
buscando novos caminhos, sempre tendo em vista as necessidades das pessoas. A essência do 
empresário de sucesso é a busca de novos negócios e oportunidades, além da preocupação com a 
melhoria contínua de seu produto ou serviço.Estes normalmente estarão dispostos a aprender cada 
vez mais e têm a capacidade de enxergar oportunidades onde todos veem como crise. Neste cenário, 
o empreendedorismo passa a ser uma alternativa competitiva. O objetivo foi mostrar as alternativas 
empreendedoras como forma de qualificação e solução ao desemprego, tanto quanto em abrir um 
novo empreendimento, quanto explorar do profissional seu lado criativo, inovador, a fim de trazer 
melhorias e benefícios para a empresa onde atua, considerando saber solucionar problemas, obter 
novas expectativas em gestão, se tornando um grande empreendedor e a metodologia utilizada foi a 
revisão bibliográfica. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Espírito empreendedor; Competitividade. 

 

ABSTRACT 

 

This article proposes entrepreneurship as a competitive alternative. In the last decades the concept of 
being an entrepreneur has been widely discussed as a major perspective to changes. In light of the 
large competitiveness, it’s been gaining strength, boosting the economical and social changes, 
pushing people to seek better qualifications to match the market expectations. The typical 
entrepreneur has a creative and researcher mindset, and is constantly seeking alternatives to supply 
people’s demands. The essence of the successful entrepreneur is to be constantly seeking ways to 
generate new businesses and opportunities, but focusing on improvements of the products or 
services. They are usually willing to learn and with the capacity to see opportunities where others may 
only see slump. In this scenario, the entrepreneurship becomes an alternative. The aim of this article 
is to show that the entrepreneurial alternatives is a form of qualification and solution for 
unemployment, to explore the creative aspect of the professional and the innovative approach in order 
to bring improvements and benefits to the business where it stands, considering the ability to solve 
problems, to reach new expectations in management and become a successful entrepreneur. The 
methodology used to create this article was the bibliographic review. 

 

Keywords:Entrepreneurship; Entrepreneurial spirit; Competitiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito empreendedorismo passa a ser discutido como uma grande fonte 

motivacional no cenário econômico. Mediante a grande competitividade tem 

ganhado força, impulsionando às mudanças econômicas e sociais, o que faz com 

que as pessoas busquem qualificações para corresponder às expectativas do 

mercado de trabalho.   

 Muitas pessoas ainda encontram dificuldade para entender o significado de 

empreender, ou seja, não entendem a verdadeira essência empreendedora. Esta 

essência não parte apenas do pressuposto de criar um novo negócio, mas também 

criar novas formas de gerenciamento, buscando ser competitiva e capacitada, 

visando à sobrevivência profissional.  

 Diante a crise global, que faz com que o desemprego seja um problema cada 

vez mais preocupante para muitas famílias. Neste cenário surge a seguinte questão: 

O empreendedorismo é uma alternativa competitiva? 

 O presente trabalho fez-se relevante a importância da busca de melhores 

maneiras através de estudos, pesquisas e experiências a fim de 

proporcionargrandes expectativas de empreender, e como lidar diante a crise e, 

consequentemente, com o desemprego, alcançando conhecimentos em áreas de 

inovação para tornar-se um gestor de sucesso. Bem como,se fez importante à área 

da administração,uma vez que este profissional possa promover ideias em prol da 

empresa em que atua, ou ainda proporcionar uma visão holística sobre um novo 

empreendimento.   

 Temcomo objetivoconceituar e levantar informações sobre as alternativas 

empreendedoras como forma de qualificação e solução ao desemprego, tanto 

quanto em abrir um novo empreendimento, que é a forma comumente mais 

conhecida, quanto explorar do profissional seu lado criativo, inovador, a fim de trazer 

melhorias e benefícios para a empresa onde atua, considerando saber solucionar 

problemas, obter novas expectativas em gestão, gerenciando seu tempo, obtendo 

independência profissional se tornando um grande empreendedor. 

 O método de análise que foi utilizado para este estudofoide pesquisa 

bibliográfica, do tipo exploratório, baseado em livros, periódicos científicos, dentre 

outros.  
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2 EMPREENDEDORISMO: CONCEITOS  E DEFINIÇÕES 

 

O empreendedorismo é um fenômeno pluridisciplinar, objeto de pesquisa de 

várias áreas do saber.  

 Segundo Chiavenato (2012) a palavra empreendedor é originada da França 

do termo entrepreneur, surgiu pela primeira vez em 1725 por Richard Cantillon, 

economista, que conceituava um indivíduo que gosta de assumir riscos. Já Carl 

Menger também economista, afirma que é aquele que antecipa necessidades 

futuras.  

 Definições sobre empreendedorismo vem causando grandes discussões em 

todo o mundo, por ser responsável pelo desenvolvimento econômico dos países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ideias e projetos empreendedores elevam a 

competitividade no ambiente de negócios, por encontrar-se cada vez mais exigente 

e seguir padrões globalizados. (CHIAVENATO, 2012). 

 O empreendedorismo teve sua origem nos séculos XXIII e XIX, através da 

reflexão de pensadores, que defendiam que a ação da economia era refletida pelas 

forças livres do mercado e da concorrência e que era visto, como uma inovação que 

vinha promover um grande desenvolvimento econômico (CHIAVENATO, 2008). 

 Já Dornelas (2008) afirma que o empreendedorismo foi usado pela primeira 

vez por Marco Polo para vender mercadorias no Oriente, para isso ele estabeleceu 

uma rota e assinou um contrato com um investidor, ou seja, enquanto o investidor 

assumia os riscos financeiros, ele assumia os riscos físicos emocionais. 

Segundo Hisrish (apud DORNELAS, 2008, p.14) "a palavra empreendedor     

(entrepreneur) tem origem francesa, e quer dizer, aquele que assume riscos e 

começa algo novo". 

 Para Drucker (2001) 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, 2001, p.25). 
 
 

 Raposo e Silva (2000) verificaram o entendimento de algumas áreas em 

relação ao tema, descritas abaixo: 
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• Área das ciências comportamentais: a ênfase do estudo sobre o 

empreendedorismo aborda o perfil psicológico do empreendedor. 

• Ciência da economia: baseia-se na análise da inovação e desenvolvimento. 

• Ciência da engenharia: enfatiza necessidade da busca pela eficiência. 

• Ciência das finanças: prioriza os aspectos voltados aos riscos 

(identificar/medir) 

• Ciência da gestão: trata os aspectos administrativos para o gerenciamento. 

• Ciência do Marketing: Valoriza as oportunidades, diferenciação da oferta e 

adaptação aos mercados. 

 Fontenele (2010), em seu artigo complementa que Schumpeter expandiu o 

conceito empreendedorismo e demonstrou que o empreendedor, ao incorporar 

inovações e novas tecnologias, contribuía para a substituição de produtos e 

processos ultrapassados. Assim, o empreendedor assumia não apenas papel central 

no avanço e desenvolvimento da economia e da sociedade, como também tinha um 

papel fundamental na evolução da vida. 

 Portanto, o empreendedorismo é um fenômeno social, que traz consigo 

implicações de diversas naturezas, sejam psicológicas, sociais, culturais ou 

econômicas. 

 
O primeiro uso do termo empreendedorismo surgiu quando Marco Pólo, 
tentou estabelecer uma rota comercial para o Oriente a fim de vender as 
mercadorias de um homem (capitalista). Com isso, Marco Pólo ficou 
conhecido como “o aventureiro empreendedor”. Correndo riscos físicos e 
emocionais com o objetivo de vender as mercadorias. (DORNELAS, 2008. 
p.14). 

 

 Assim como o surgimento do empreendedorismo é possível observar aqueles 

que desde cedo, demonstram interesse e têm personalidade empreendedora. O 

desenvolvimento de tais características acontece devidamente pela forma de como 

esses jovens são criados e como é o convívio com os familiares. Também eles 

sofrem influências do ambiente que vivem e de outros fatores que, provavelmente, 

levam esse jovem a tornar-se um empreendedor. (MOURA; CARVALHO, 1999). 

 O empreendedor possui espírito criativo e pesquisador. Ele está 

constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em 

vista as necessidades das pessoas. A essência do empresário de sucesso é a busca 

de novos negócios e oportunidades, além da preocupação com a melhoria contínua 

de seu produto ou serviço. 
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 Dornelas (2008), menciona que antes da década de 90 não se encontrava 

muitas informações sobre o empreendedorismo, a partir de então, surgiu entidades 

como SEBRAE, afim de proporcionar conhecimentos e instruções para desenvolver 

pequenos negócios, porém,diz que o português, Barão de Mauá foi responsável 

pelos primeiros empreendimentos no Brasil, como a primeira ferrovia brasileira em 

1852; implantação de gás para a iluminação pública do Rio de Janeiro em 1854. 

 Construindo o plano de negócios, o empreendedor irá determinar sua área de 

atuação no mercado, conhecendo mais profundamente o produto/serviço que irá 

oferecer, irá definir o público alvo que deseja atender e conseguirá identificar as 

forças e fraquezas de sua empresa, planejando e prevendo o que pode acontecer 

em termos positivos e negativos, e identificando seus pontos de diferenciação em 

relação a concorrência. (LOBATO et al., 2005). 

 

Avaliar as forças e fraquezas da organização é realizar o diagnóstico interno 
que ajuda a definir os tipos de estratégias que podem ser adotadas pela 
organização. Isso porque, enquanto as oportunidades e ameaças indicam o 
que deve ser feito, as forças e fraquezas indicam o que pode ser feito. 
(LOBATO et al., 2005, p. 64). 
  

 O empreendedorismo certamente é um fenômeno que fez e faz constantes 

modificações nas condições perante as correntes do mercado brasileiro, pois foi 

através da introdução de algo novo, que permitiu que a inovação e o 

desenvolvimento acontecessem. 

 A importância dos empreendedores no mundo dos negócios é extrema, pois 

eles fornecem empregos, introduzem inovações e incentivam o crescimento 

econômico, assumindo riscos em uma economia repleta de mudanças, 

transformações e crescimento (CHIAVENATO, 2007). 

 Shumpeter (apud DORNELAS, 2008, p. 22) apontam "o empreendedorismo 

como o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto levam à 

transformação de ideias em oportunidade. E a perfeita implementação destas 

oportunidades, leva a criação de negócios de sucesso”.  

 

2.1 Relação entre Empreendedorismo e Geração Y 

 

 A Geração Y, é a geração nascida entre os anos de 1980 e 2000, tem entre 20 

e 29 anos, que de acordo com pesquisas do IBOPE(2011), corresponde a 23% da 
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população brasileira. 

 Essa geração nasceu e vivenciou os avanços tecnológicos das últimas três 

décadas, devido as grandes informações vinda desses recursos, cresceram munidos 

de perguntas e eles próprios já obtiveram respostas como solução às mudanças 

globais, sociais e ambientais. 

 Como ressalta Mirshawka (2004) o jovem empreendedor precisa de 

autoconhecimento, estar predisposto ao risco, conseguir um bom preparo intelectual, 

tornar-se um pesquisador dos assuntos de seus negócios e ter uma atitude positiva, 

pois a decisão de voar cada vez mais alto com as próprias asas requer tudo isso, 

visto que o empreendedor bem-sucedido que cultiva a atitude pessimista e 

destrutiva vai muito além. 

 Sua relação com o trabalho é algo movido a ambição, trocam frequentemente 

de emprego, pois não procuram apenas por estabilidade, mas por reconhecimento, 

desafios, crescimento profissional, além de um bom salário.Não costumam a fazer 

horas extras, ou trabalharem em feriados, prezam por seu descanso e lazer, são 

multifuncionais, conseguem prestar atenção e se dedicar a várias tarefas ao mesmo 

tempo, além de estarem engajados em salvar o meio ambiente, buscando sempre 

meios sustentáveis para um futuro melhor para as novas gerações. (CIA DE 

TALENTOS, 2012). 

 O espírito empreendedor, para Suárez(2013), empresário do setor de 

tecnologia na Espanha e no Brasil, existe uma crise que afeta o mundo todo, 

fazendo com que o desemprego seja um problema cada vez maior, e defende que 

seja o momento dos desempregados se tornarem empreendedores, revertendo a 

situação para um cenário de crescimento sustentável. 

 Entende-se que essa geração y, tem domínio da tecnologia, e a usam seja no 

lazer ou no trabalho. Diferentemente das gerações predecessoras, se diferenciam 

por serem mais colaborativos e tendência a seguir menos a hierarquia. 

 Gomide(2009), diretor do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, diz 

que o jovem empreendedor tem como característica a criatividade e determinação e 

que está atento à evolução do mercado para poder se destacar, sendo que os 

jovens são extremamente competitivos, podendo empreender por necessidade ou 

por oportunidade. 

 Bulgacov, Cunha e Camargo (2011), descrevem que o interesse do jovem 

pelo empreendedorismo se dá por vários motivos. Primeiramente por ser o Brasil, e 
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constantemente ter se tornado um país jovem onde a juventude tem uma condição 

social mais recolhida e dependente com um período maior de preparação para o 

ingresso na vida adulta e segundo, certamente pelo aumento que se tem visto na 

participação do jovem aprendiz no meio do empreendedorismo. 

 Os representantes da geração y estão reinventando o empreendedorismo, 

não hesitam e não tem medos, tem autoconfiança, ousadia e são criativos, inovação 

é uma característica forte, são imediatistas eles não possuem o hábito de esperar, 

acreditam que a impaciência agiliza seus negócios, que é um fator essencial em um 

mundo tão competitivo.  

 Segundo Melo, Leão ePaiva (2006), as empresas precisam de jovens com 

diferenciais para potencializar e se fortalecerem no mercado porque esses 

indivíduos acabam tendo ideias inovadoras, pois as organizações precisam de uma 

configuração mais criativa e que consigam se relacionar com uma visão mais 

integrada para que se possa ter o controle de motivar as pessoas a terem um alto 

desempenho. 

 O mercado competitivo necessariamente busca uma cultura empreendedora 

onde se precisa que seja semeada e colhida adequadamente. Mas certamente leva 

algum tempo, esforços e muita dedicação. O jovem líder deve cultivar suas 

características em toda a organização. Não somente dando exemplo pessoal, mas 

também criar todas as condições possíveis para que haja uma cultura 

empreendedora em seus quadros. 

 Chiavenato (2007) aponta que há cinco principais dimensões-chave de uma 

orientação empreendedora que são: 

• Autonomia: para que as pessoas ou equipes possam praticar iniciativas e ações 

sem restrições ou se quer limitações com plena independência. Onde consistirá a 

confiança e apoio por parte da organização. 

• Capacidade de inovação: para que as pessoas possam envolver-se e apoiar 

novas ideias, novidades e experimentações criativas e, no entanto possam adquirir 

nova capacitação, conhecimento e treinamentos para o seu desenvolvimento. 

• Assumir riscos: para que as pessoas possam aceitar novos riscos na busca 

constante de oportunidades de mercado. Isso faz com que os jovens iniciantes 

tenham liberdade de ação para as escolhas de novos meios e soluções para suas 

atividades, e por outro lado atingirem suas metas e objetivos. 
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• Proatividade: para que as pessoas façam parte de uma organização-líder e não 

seguidora de outras. Culturas organizacionais proativas utilizam processos para 

antecipar necessidades futuras do mercado e satisfazê-las antes que a 

concorrência aprenda a fazê-lo. Isso requer uma visão mais clara e límpida, bem 

como também discutida entre os membros da organização. 

• Agressividade competitiva: é a propensão que a organização tem para praticar 

ações que permite a superação dos rivais de maneira consistente e substancial. 

Isso requer conhecimento do mercado e das ações dos concorrentes. 

 Assim essa cultura empreendedora é uma cultura de desafios contínuos, 

onde os jovens podem positivamente desempenhar o seu papel iniciante de 

empreendedor. 

 

2.2Competitividade Empreendedora 

 

 Competitividade empreendedora é um conceito que atualmente vem sendo 

discutido, a definição proposta por Poter (1993), que a competitividade é a 

habilidade ou talento resultantes de conhecimentos adquiridos capazes de criar e 

sustentar um desempenho superior ao desenvolvimento pela concorrência e ainda 

ressalta que no centro da dinamicidade do mercado e das estratégias empresariais 

está a vantagemcompetitiva, merecendo destaque à busca pelas razões que 

permitam a empresa desenvolvê-la emantê-la de forma a alcançar e sustentar um 

desempenho superior em relação aos seusconcorrentes. 

 As competências associadas às posturas empreendedoras auxiliam na 

compreensão de atributos que agregam valor na interação entre grupos internos e 

externos à organização. Isso acontece quando elas representam senso de 

identificação de oportunidades, capacidade de relacionamento em rede, habilidades 

conceituais, capacidade gerencial, facilidade de leitura de contextos, posicionamento 

de mercado e comprometimento com interesses individuais e organizacionais 

(MAMEDE; MOREIRA, 2005). 

 Brito e Brito (2012) se manifestam dizendo que a competitividade é 

certamente a principal hipótese para explicar o desempenho entre as empresas e 

medir o seu desenvolvimento em partes empreendedoras, no entanto acompetição 

não ocorre somente em relação aos concorrentes, mas em toda cadeia voltada à 

empresa, antes mesmo para o empreendedor iniciar um negócio ele deve optar 
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sempre a uma estratégia competitiva em busca do diferencial provavelmente uma 

função que analisa as forças para determinar a concorrência de seu negócio que 

possam lá na frente ser controladas pelo próprio empreendedor. 

 Acompanhar a velocidade no avanço tecnológico do mercado não é uma 

tarefa fácil. Com o surgimento de contínuas inovações, o mercado torna-se cada vez 

mais exigente, devido a estas constantes mudanças o profissional sente cada vez 

mais a necessidade de acompanhar tais avanços, ou seja, estar buscando 

capacitação, especialização e reciclagem de seus conhecimentos. 

 Para Degen (1989), a maioria das pessoas, se estimuladas, podem 

desenvolver habilidades empreendedoras. Ouve-se e fala-se que o empreendedor 

precisa ter visão. Visão pessoal. Uma visão que vem de dentro. A maioria das 

pessoas tem pouca noção da verdadeira visão, dos níveis de significado. Metas e 

objetivos não são visão. Ser visionário é imaginar cenários futuros, utilizando-se de 

imagens mentais. Ter visão é perceber possibilidades dentro do que parece ser 

impossível. É ser alguém que inspira pensamentos inovadores. 

 Esse enfoque se volta à disposição de assumir riscos e nem todas as 

pessoas têm esta mesma disposição. Não foi feito para ser empreendedor quem 

precisa de uma vida regrada, horários certos, salário garantido no fim do mês. O 

empreendedor assume riscos e seu sucesso está na “capacidade de conviver com 

eles e sobreviver a eles”. (DEGEN, 1989, p. 38). 

 Segundo Longenecker, Moore ePetty (2011, p. 9-10) existem três 

características básicas que identificam o espírito empreendedor:  

 

• Necessidade de Realização: As pessoas apresentam diferenças 
individuais quanto a necessidade de realização. Existem aquelas com 
pouca necessidade de realização e que se contentam com o status que 
alcançaram. Contudo, as pessoas com alta necessidade de realização 
gostam de competir com certo padrão de excelência e preferem ser 
pessoalmente responsáveis por tarefas e objetivos que atribuíram a si 
próprias.  
• Disposição para assumir riscos: O empreendedor assume variados 
riscos ao iniciar seu próprio negócio: riscos financeiros decorrentes do 
investimento do próprio dinheiro e do abandono de empregos seguros 
e de carreiras definidas, riscos familiares ao envolver a família no 
negócio, riscos psicológicos pela possibilidade de fracassar. Contudo, 
verificou - se que as pessoas com alta necessidade de realização 
também têm moderadas propensões para assumir riscos. Isso significa 
que elas preferem situações arriscadas até o ponto em que podem 
exercer determinado controle pessoal sobre o resultado, em contraste 
com situações de jogo em que o resultado depende apenas da sorte. A 
preferência pelo risco moderado reflete a autoconfiança do 
empreendedor. 
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• Autoconfiança: quem possuiu autoconfiança sente que pode enfrentar 
os desafios que existem ao seu redor e tem domínio sobre os 
problemas que enfrenta. 

 

 Há também outras características, como ter habilidade para identificar 

oportunidades de negócios, ser dinâmico para a realização de negócios, ter 

facilidade para estabelecer redes de contatos. Esse conjunto de fatores contribui 

com as características desse personagem muito interessante que é o 

empreendedor. 

 McClelland(1961 apudCHIAVENATO, 2007, p.18) levanta que as principais 

características que um empreendedor bem sucedido deve possuir ou desenvolver 

são: 

• Iniciativa e busca de oportunidades; 

• Perseverança; 

• Comprometimento; 

• Busca de qualidade e eficiência; 

• Coragem para assumir riscos, mas calculados; 

• Fixação de metas e objetivos; 

• Busca de informações; 

• Planejamento,isto é, detalhamento de planos e controles; 

• Capacidade de persuasão e de estabelecer redes de contatos pessoais; 

• Independência, autonomia e autocontrole; 

• Planejamento e monitoração sistemáticos, isto é, detalhamento de planos e 

controles. 

 Ainda de acordo com o autor, tais características devem ser equilibradas, 

aplicadas com bom senso e, se possível, distribuí-las também entre os parceiros ou 

colaboradores do empreendedor, para assim constituir um todo harmonioso. 

 O SEBRAE (2013) enfatiza que os próprios empreendedores de sucesso 

demonstram algumas dessas características no seu dia a dia, entre elas a 

orientação de trabalho voltada ao atingimento de metas: trata-se de transformar tudo 

aquilo que surge como ideias, desejos, visões, ou intenções, em realização de 

coisas concretas. É transformar sonhos em realidade. Estar orientado para metas 

com declarações muito claras daquilo que se deseja fazer considerando, 

principalmente, o tempo, como, por exemplo, estabelecer três meses para realizar 
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parte de um projeto, dois meses para uma outra e assim por diante, isso certamente 

faz a diferença. 

 
Na verdade, o empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas 
acontecerem, pois é dotado de sensibilidade para os negócios, tino 
financeiro e capacidade de identificar oportunidades. Com esse arsenal, 
transforma ideias, em realidade, para benefício próprio e para o benefício da 
comunidade. Por ter criatividade e um alto nível de energia, o 
empreendedor demonstra imaginação e perseverança, aspectos que, 
combinados adequadamente, o habilitam a transformar uma ideia simples e 
mal - estruturada em algo concreto e bem sucedida no mercado. 
(CHIAVENATO; SAPIRO, 2009, p. 346). 

 

 Chiavenato (2007, p. 20) cita que para ser bem sucedido, o empreendedor 

precisa: "Ter vontade de trabalhar duro, ter habilidade de comunicação, conhecer 

maneiras de organizar o trabalho, ter orgulho daquilo que faz manter boas relações 

interpessoais, assumir responsabilidades e desafios e tomar decisões". 

 O que pode caracterizar um empreendedor de sucesso é uma série de 

elementos que os tornam capazes de montar um negócio de sucesso. Porém ha 

aqueles que nascem com o dom de empreender, chamado de empreendedor nato, e 

existe também o empreendedor que influenciado pelo meio em que vive, pode 

tornar-se empreendedor através da formação, por influência familiar, estudo e até 

mesmo através da própria prática.(CHIAVENATO, 2007). 

 O ideal não é ser forte ou ter habilidade em uma ou outra característica, mas 

saber dosá-las e integrá-las em uma mistura simultânea harmoniosa de 

comportamento empreendedor. 

 

2.3Empreendedorismo e Franquias 

 

 Todo negócio se inicia a partir de uma ideia, sonho ou projeto que passa pela 

cabeça de um empreendedor.  

 Trevisan (2000, p. 55), afirma que “com base na análise dos fatores críticos 

para o sucesso de um negócio, é possível criar um ambiente propício para a 

mudança”. 

  De fato é possível, porém, existem alguns aspectos pouco explorados neste 

contexto, como o caso do franchising. A escolha das franquias como forma de 

negócio consiste numa opção estratégica dos empreendedores, e há de 
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seconsiderar que elas são bastante atrativas, pois oferecem menores riscos uma 

vez que há experiência anterior de sucesso desse negócio. 

 O empreendedorismo nos leva a ideia da criação de algo novo, por ser 

empreendedor aquele que busca novas fronteiras e assume riscos contra todas as 

chances. (KOTLER, 2003) . 

Define Kotler (2003), que o empreendedor levando em consideração a ação 

empreendedora; pois para ele o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela 

capacidade de estabelecer alto nível de consciência do ambiente em que vive, 

usando-a para detectar oportunidades de negócios.  

 Um empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis 

oportunidades de negócios e tomar decisões moderadamente arriscadas que 

objetivam a inovação, continuará a desempenhar um papel empreendedor. 

(KOTLER, 2003). 

 Dessa forma, é consenso entre os autores sobre empreendedorismo a 

atribuição de um perfil empreendedor a um indivíduo que busca oportunidades e 

encontra meios de explorá-la, ou seja: 

 

O empreendedorismo vai além do individuo, contemplando o ato 
empreendedor e os processos gerenciais do empreendedor, que reorganiza 
recursos de forma a criar e aproveitar oportunidades lucrativas. Destarte, o 
franchising possui uma natureza empreendedora única, pois conta com o 
envolvimento de dois empreendedores que buscam oportunidades a as 
gerenciam de forma a explorá-las lucrativamente. (ESPINHA; MACHADO; 
RODRIGUES, 2005, p. 8). 

 
 
 O trabalho de Zilber, Almeida e Castilho (2003), também aborda o 

franchisingna dimensão do empreendedorismo. Nesse estudo, os autores concluem 

que o franqueado deve ter um perfil empreendedor que se situa em uma escala de 

grau de segurança maior do que o de um fundador e o comprador de um negócio 

independente, sendo este mesmo grau de segurança menor do que o exigido por 

um funcionário público, empregado, gerente ou diretor, e vendedor autônomo.  

 O empreendedor que adere ao sistema de franquia situa-se na mesma 

escala, porém, em ordem inversa quando em relação ao grau de independência; 

tendo, portanto, um grau de independência menor do que o fundador e o comprador 

de um negócio independente; mas mais independência do que um funcionário 

público, empregado, gerente ou diretor, e um vendedor autônomo. Essa constatação 

dos autores põe em relevo a possibilidade do franchising atuar como mecanismo 
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intermediário para a atuação empreendedora de forma independente. (KOTLER, 

2003). 

 O franchisingpode ser considerado um segmento do empreendedorismo, 

servindo como alternativa ao empreendedor que deseja estabelecer-se com marcas 

e know-how consolidados pelos franqueadores, o que contribui para reduzir as 

incertezas ao se abrir um negócio. Outros benefícios também podem ser 

identificados nas franquias, como os ganhos de escala, devido ao maior acesso 

tecnológico possibilitado pelo franqueador; a maior facilidade de obter 

financiamentos para expansão do empreendimento; menor dispêndio de recursos 

para o monitoramento e o controle das unidades, quando comparado às lojas 

próprias. (AZEVEDO; SILVA, 2003).  

 O franchisingconseguiu estabelecer-se como uma das importantes 

alternativas de fazer negócios no Brasil (PLÁ, 2001), aliando o projeto do 

empreendedor que deseja expandir rapidamente as operações de sua empresa, 

sem precisar fazer grandes investimentos, e o sonho dos que almejam ter um 

negócio próprio, porém não querem correr altos riscos. 

 Assim, a opção por um negócio de franchising, em vez da opção por um 

negócio independente, não exclui o empreendedor da condição empreendedora 

estando também nessa condição implícitos o risco e a criação de valores. Além do 

mais, o ganho de escala por meio do franchisingconstitui uma identificação e o 

aproveitamento de oportunidade de mercado reforçando a vinculação do 

empreendedorismo à oportunidade. (MICHAEL, 2003). 

 Dessa forma, o autor fornece uma visão complementar sobre o assunto, ao 

incluir o franqueador na dimensão do empreendedor através do franchising. 

 

2.4 Empreendedorismo e seus Aliados 

 

 O perfil empreendedor não é nato, ou seja, é possível desenvolvê-lo. 

Qualquer pessoa pode ser empreendedora desde que, tenha vontade, e queira ser, 

pois as características podem ser desenvolvidas no decorrer de nossas vidas. 

 
 
Empreendedorismo se ensina, sim, mas quanto mais cedo, melhor. Mais 
cedo não é quando a pessoa resolve se tornar empreendedor. Mais cedo 
significa criança, talvez até bebê, com técnicas que provocam o uso dessas 
competências e favorecem o aprendizado a partir das experiências práticas. 
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Assim, qualquer um pode aprender a empreender. As pessoas podem fazer 
cursos, ler livros, assistir a palestras, navegar na internet e explorar 
qualquer forma de aquisição de conhecimento. Também podem buscar 
viver situações que despertem e desenvolvam certas competências e treinar 
algumas técnicas específicas para esse fim. Por último, se não houver como 
desenvolver alguma característica que seja importante para o 
empreendedor para determinado momento do seu empreendimento, tudo 
bem, porque sempre será possível compensar essa falta com alguma outra 
característica no qual você é forte. (HASHIMOTO, 2012, p. 1). 

 

 A busca da aprendizagem é algo inerente e social para as pessoas, pois esta 

busca lhe proporciona emoções e sentimentos. A maior motivação deste 

aprendizado é a influência que o meio em que está inserida lhe traz, através da 

percepção que outros terão de seus talentos, capacidades e desafios, sendo que 

quando às pessoas tem uma visão compartilhada faz com que tenham paixão ainda 

maior por aprender e compartilhar seus conhecimentos, pois deixam de aprender 

por obrigação e passam a fazer isso com vontade própria, trazendo estimulo ao 

longo prazo. Os empreendedores internos necessitam utilizar habilidade de 

comunicação, através de pessoas que fazem parte do negócio ou não, para que as 

especialidades sejam ampliadas em busca de melhorias.(FLEURY; FLEURY, 2001). 

 Portanto, para ser empreendedor é necessário treinamento, esforço, trabalho, 

dedicação, otimismo, conhecimento, iniciativa, atitude e acima de tudo força de 

vontade. Ser empreendedor na maioria das vezes significa ser polivalente, ou seja, 

executar várias tarefas ao mesmo tempo. Todos são capazes de aprender a 

apreender, basta querer fazer isso. (SANTOS, 2011). 

O profissional para segurar ou conseguir um emprego tem de se manter em 

constante atualização. 

 

2.5 Empreendedorismo e suas Vertentes 

 

 Imprevistos, dívidas e burocracias costumam testar a determinação dos 

empresários, que precisam estar preparados para isso. O fator mais importante para 

uma ideia ir adiante é muito mais psicológico e envolve muito mais determinação do 

que apenas uma boa sacada de uma oportunidade ou nicho de mercado. 

 Não seria possível falar de empreendedorismo, sem citar a inovação, pois 

esta é peça chave para o nascimento e manutenção de um empreendimento "os 

empreendedores inovam. A inovação é o instrumento específico do empreendedor" 

(DRUCKER, 2001, p. 39). 
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 Empreender e inovar envolve lidar com todos os riscos sobre a ideia, para 

tanto, inovação se baseia na capacidade que a invenção tenha de gerar receita. 

 Drucker (2001), ressalta que “ideias brilhantes” não representam inovação em 

sua grande maioria, pois na maior parte das vezes a receita não ultrapassa os 

custos de criação ou implantação do referido “invento”. 

 A inovação é a busca pela compreensão dos fatores que podem determinar o 

sucesso ou fracasso de um empreendimento, dentre eles quatro temas centrais, 

segundo Bessant e Tidd (2009):  

• compreender o que se tenta gerenciar.  

• compreender o como.  

• compreender o quê, o porquê e o quando da atividade de inovação. 

• compreender que isso é um alvo móvel.  

 Portanto a inovação é baseada em mais que uma boa ideia, é preciso calcular 

estrategicamente e aprender com o processo.  

 Segundo Cavagnoli (2014, p. 1) "Oempreendedor luta bravamente para 

sobrevivência e crescimento da sua empresa".  

 Para que um profissional empreendedor venha ser bem sucedido em seu 

próprio negócio, o empreendedor tem o desafio de iniciar com um pequeno capital, 

em um momento do mercado em que mudanças são uma constante, já que vivemos 

em um mundo globalizado onde a tecnologia e a informação exercem grande peso 

para o mercado. (CHIAVENATO,2008). 

 O empreendedor precisa ser versátil, criativo, inovador, proativo, persistente e 

determinado. O sucesso, no caso de um empreendedor, depende muito de suas 

metas e disposição para continuar em frente, independente dos desafios. 

 Sebrae (2013) cita que o senso de oportunidade, tolerância ao risco e 

liderança são algumas das características que os empreendedores de sucesso 

costumam ter. Além disso, é preciso ter controle psicológico para desenvolver uma 

pequena empresa. Faz-se oportuno expressar ainda que as características 

psicológicas que os empreendedores devem ter para superar os primeiros desafios 

do negócio: não desistir, definir seu limite, não parar de aprender, reforçar a auto- 

confiança, enxergar novas possibilidades. 

 Nem sempre o sucesso vem com o dinheiro, mas muito mais com a 

satisfação de se fazer o que gosta e acredita. O sucesso é consequência de sua 

dedicação e amor ao negócio. 
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3CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante do que foi exposto neste artigo teve como finalidade conceituar, definir, 

e diferenciar o empreendedorismo ao longo do tempo, desde o seu surgimento até 

tempos atuais, onde é praticado tanto por pessoas que tem boas ideias e visão 

empreendedora, e resolvem se arriscar no mundo empresarial, a grandes empresas 

que se tornam grandes empreendedoras por possuir a busca pela inovação como 

um dos combustíveis para sua existência. 

 O espírito empreendedor, adquirido pelas pessoas as tornam com grandes 

chances de mostrarem os seus potências, porque conforme as características 

essências descrita neste artigo mostra a maneira de como seria se elas fossem 

combinadas e em diferentes graus de intensidade, que deixa bem claro a existência 

de um conjunto de competências para desenvolver e se tornar um empreendedor 

bem sucedido, mas indo além a grande competitividade do mercado hoje necessita 

do diferencial que possam construir estratégias de sucesso descartando as ideias de 

baixo potencial, refinando-se cada vez mais em seus estudos e focando em especial 

naconstrução de novos empreendimentos para o mercado. 

 Em relação às mudanças no mercado de trabalho, estas estão acontecendo 

com muita rapidez. O profissional para segurar ou conseguir um emprego tem de se 

manter em constante atualização.  

 Portanto há uma visível relação entre a boa ideia e a boa vontade, que tornam 

o empreendedorismo uma atividade praticável e recomendável, desde que 

observadas as recomendações propostas por especialistas na criação e gestão 

desses novos negócios que surgem a partir de grandes ideias e muita dedicação. 

 Assim conclui-se que, o empreendedorismo com alternativa competitiva 

resulta em uma atividade praticável e recomendável, desde que tenham o 

conhecimento adquirido capaz de criar e sustentar um desempenho superior ao 

desenvolvimento pela concorrência e que o grande diferencial entre os 

empreendedores de sucesso é que além de estruturar eficientemente suas ideias, 

eles inovam e arriscam de maneira calculada, de modo visionário e sabem mais do 

que ninguém acompanhar as tendências do mundo. 
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