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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como titulo “vantagens e desvantagens de ser um empreendedor no Brasil.” 
O problema é que muitos empreendedores obtêm sucesso e outros não, sendo assim o que justifica a 
pesquisa é aprofundar no assunto com intuito de aumentar o conhecimento e buscar saber o que leva 
ao insucesso. O objetivo do estudo será conhecer as vantagens e desvantagens de ser um 
empreendedor no Brasil. A metodologia utilizada no estudo foi à pesquisa bibliográfica baseada em 
livros. O estudo trás os seguintes tópicos: O que é empreendedorismo e empreendedorismo no Brasil 
abordou ainda as vantagens de ser empreendedor, os tipos de empreendedores e as desvantagens 
de ser empreendedor no Brasil, finalizando com considerações finais. Após a pesquisa pode se 
entender que ser empreendedor tem como vantagens serem seu próprio patrão, horários flexíveis, 
independência financeira, realização de sonho e contribuir com a sociedade já que o empreendedor é 
fundamental para economia, uma vez que empreendedorismo pode melhorar a vida das pessoas com 
ações voltadas a sociedade e também contribuir para o crescimento do país. O que fica claro após o 
estudo que o empreendedor ao abrir um negócio pode passar por diversas dificuldades, onde as 
desvantagens, pode apontar os riscos, a carga tributaria, ser aceito no mercado, concorrência, falta 
de conhecimento entre outros. Sendo assim pode-se perceber porque alguns empreendedores 
alcançam o sucesso e outros não, pois para ser empreendedor é necessário além do conhecimento e 
motivação muito empenho e trabalho para se atingir seus objetivos.  

 
Palavras-Chave: Empreendedor, Vantagens, Empreendedorismo, Desvantagens. 

 

ABSTRACT 

 

The present work has as its theme "advantages and disadvantages of being an entrepreneur in 
Brazil." The problem is that some entrepreneurs achieve success and others not, so what justifies the 
search is delve into the subject in order to increase the knowledge and get to know what leads to 
failure. O objective of this study is to know the advantages and disadvantages of being an 
entrepreneur in Brazil. The methodology used in the study was the literature search based on books. 
The study the following topics: what is entrepreneurship and entrepreneurship in Brazil addressed still 
the advantages of being an entrepreneur, kinds of entrepreneurs and the disadvantages of being an 
entrepreneur in Brazil, ending with final thoughts. After searching can understand that being an 
entrepreneur has as advantages being your own boss, flexible hours, financial independence, 
realization of dream and contribute to society as the entrepreneur is critical to economy, since 
entrepreneurship can improve people's lives with actions directed to society and also contribute to the 
growth of the country. What is clear after the study that the entrepreneur to open a business can go 
through several difficulties where the disadvantages you can point out the risks, tax charges, be 
accepted in the marketplace, competition, lack of knowledge among others. So you can understand 
why some entrepreneurs achieve success and others do not, because to be entrepreneur is 
necessary beyond the knowledge and motivation much effort and work to achieve their goals. 
 
Keywords: Entrepreneur, Advantages, Disadvantages, Entrepreneurship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

   Fala-se muito em empreendedor ou empreendedorismo e muitos desejam ser 

empreendedor, diante disto o presente trabalho tem como titulo “vantagens e 

desvantagens de ser um empreendedor no Brasil.” com tantos empreendimentos de 

sucessos, ainda percebe-se que muitas pessoas têm dificuldade de obter êxito nos 

seus empreendimentos. 

Alguns empreendedores alcançam o sucesso e outros não. Na verdade, é 

necessário conhecimento e além do conhecimento e motivação muito empenho e 

trabalho por parte do empreendedor para se atingir seus objetivos desejados. 

Apesar de vários estudos na área do empreendedorismo o presente trabalho 

traz a seguinte indagação: Quais as vantagens e desvantagens em ser 

empreendedor no Brasil? Há competitividade empreendedora? Para tanto é 

necessário aprofundar no estudo para que se possa ter uma visão geral de 

empreendedorismo e suas características. 

 Sabendo que empreendedorismo teve início na década de 90, portanto, é 

assunto muito novo ainda no nosso país, de lá para cá vem crescendo e está sendo 

o motor da economia e desenvolvimento social, ou seja, está em plena evolução, 

apesar de existir ainda muito que se apreender sobre o assunto. 

Às vezes pensa-se que ser um empreendedor é algo impossível ou precisa 

ser um gênio, mas é importante lembrar que por trás de novas ideias há sempre um 

visionário que com seu talento, somado à análise, planejamento e capacidade de 

implementação, é responsável por empreendimentos de sucesso. Neste estudo 

serão analisadas as vantagens e desvantagens de ser empreendedor no Brasil. 

O que justifica o trabalho é aprofundar no assunto com intuito de demonstrar 

a importância de realizar esta pesquisa para desmistificar ideias equivocadas sobre 

o empreendedorismo. Uma vez que empreendedorismo pode melhorar a vida das 

pessoas com ações voltadas a sociedade e também contribuir para o crescimento 

da economia com a geração de mais empregos, mas não deixa de ter também as 

suas desvantagens tais como burocracia, taxa tributária entre outros.  

Apresentando como objetivo conhecer as vantagens e desvantagens de ser 

um empreendedor, bem como, verificar o que pode levar um empreendimento a não 

ter sucesso. 
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A metodologia utilizada no estudo foi à pesquisa bibliográfica baseada em 

livros, periódicos e sites que abordam o assunto. De acordo com Gil (1996) a 

pesquisa bibliográfica enriquece o conhecimento, para tanto, no desenvolvimento 

deste estudo consiste os seguintes tópicos: o que é empreendedorismo e 

empreendedorismo no Brasil, as vantagens de ser empreendedor, e os tipos de 

empreendedores, as desvantagens de ser empreendedor no Brasil. 

O que fica evidente depois da pesquisa é que pra ser empreendedor tem de 

ter coragem e ser competitivo para enfrentar os desafios. As vantagens de ser 

empreendedor no Brasil são diversas assim como, ser dono do próprio negocio, ter 

flexibilidade de horários de trabalho, ganhar mais e ter independência financeira, 

realizar sonhos, contribuir com sociedade oferendo empregos e sendo prestigiado 

por todos. 

Mas, existem também as desvantagens, pois no Brasil a burocracia é grande 

as taxas tributarias são muito alta, além disso, existe um mercado muito competitivo 

e apesar de existir instituição que ajuda nas informações ainda existem pessoas que 

abre seus negócios na informalidade e sem planejamento isto contribui para um 

cenário cada vez mais difícil levando algumas empresas a não sobreviver. 

Apesar das vantagens e desvantagens ser empreendedor no Brasil, ainda é 

uma pratica desejado por muitos, e o numero de empreendedores no Brasil continua 

crescendo. 

 

2 EMPREENDEDORISMO 

 

Muito se fala em empreendedor ou empreendedorismo e muitos desejam ser 

empreendedor, mas afinal o que é ser empreendedor? Para Chiavenato (2012) o 

empreendedor é aquela pessoa que não tem medo de correr risco, esta sempre 

buscando novas oportunidades de negócios, é proativo e não mede esforço para ver 

sua ideia funcionando. 

 

O significado de empreendedorismo explana em: É uma livre tradução que 
se faz palavra entrepreneurship, que contém as ideias de iniciação e 
inovação. É um termo que implica uma forma de ser, uma concepção de 
mundo, uma forma de se relacionar. O empreendedor é um insatisfeito que 
transforma seu inconformismo em descobertas e proposta positivas para si 
e para os outros. (DOLABELA, 2006, p. 26). 
 
 



4 
 

Na verdade o empreendedor surge algumas vezes da própria necessidade de 

procurar por um produto ou serviço e não encontrar e por isso acaba criando um 

negócio para satisfazer sua própria necessidade e a de outros que assim como ele 

tem dificuldade em encontrar aquele tipo de serviço ou produto.  

 

Os empreendedores são heróis populares do mundo dos negócios. 
Fornecem empregos, introduz inovações e incentivam o crescimento 
econômico da região ou país. Não são simplesmente provedores de fontes 
de energia, que assumem riscos inerentes em uma economia em mudança, 
transformação e crescimento. (CHIAVENATO, 2003, p. 4). 
 
 

Ou seja, o empreendedor é um agente de transformação social do meio em 

que vive, na verdade, é uma pessoa que tem sonhos, mas acima de tudo ele tem 

que ter atitude, força de vontade e garra para correr atrás do seu sonho.  

Como pode se observar é muito importante à função dos empreendedores, 

segundo Chiavenato (2003, p. 346) “Ele é a energia da economia, a alavanca de 

recursos, o impulso de talentos, a dinâmica de ideias”, pois contribui para o 

crescimento da economia, com a geração de empregos e com isso gera melhoria na 

sociedade. 

Tudo isso vem resultando num modelo perfeito de crescimento econômico, 

onde a criação de empregos melhora a qualidade de vida das pessoas e seu poder 

aquisitivo, contribuindo assim para o desenvolvimento dos empreendimentos e 

crescimento da economia.  

 

2.1 Empreendedorismo no Brasil 

 

O empreendedorismo no Brasil começou tomar forma na década de 1990, 

com a criação das entidades do SEBRAE (Serviço Brasileiro de apoio às micro e 

pequenas empresa) e da SOFTEX (Sociedade brasileira para exportação de 

software). 

Até então a palavra empreendedorismo era praticamente desconhecido por 

parte da sociedade e também não se falava na criação de pequenas empresas. Por 

outro lado, o ambiente político e econômico do país não eram bons para o 

empreendedor, ou seja, não havia até então a cultura de empreender. 

 

Há 20 anos era considerada loucura um jovem recém-formado aventurar-se 
na criação de um negócio próprio, pois os empregos oferecidos pelas 
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grandes empresas nacionais e multinacionais, bem como a estabilidade que 
se conseguia nos empregos em repartições publicas, eram muito 
convidativos, com bons salários, status e possibilidade de crescimento 
dentro da organização. (DORNELAS, 2008, p. 7). 
 
 

Com a criação do SEBRAE e da SOFTEX que apoiavam a atividade de 

empreendedorismo, começou a despertar o tema empreendedorismo na sociedade, 

onde o governo começou a incentivar o crescimento do empreendedorismo. 

Segundo Dornelas (2008, p. 11) “O programa Brasil empreendedor, do governo 

federal, que foi dirigido à capacitação de mais de seis milhões de empreendedores 

em todo o país”. 

Esse programa destinou recursos financeiros aos empreendedores de oito 

bilhões, o que alavancou o processo de empreendedorismo no Brasil, vigorou de 

1999 até 2002 e realizou mais de cinco milhões de operações de crédito, o que foi 

muito bom para os empreendedores. 

Ações voltadas à capacitação do empreendedor desde essa época até os 

dias atuais foram diversas. Entre elas, podem-se destacar algumas elencadas a 

seguir: 

 

- Ações voltadas à capacitação do empreendedor, como os Programas 
Empretec e jovem empreendedor do SEBRAE, que são lideres em procura 
por parte dos empreendedores e com ótima avaliação. 
- Destaca-se  também  o  programa  ensino  universitário  de 
empreendedorismo, da CNI (Confederação nacional das indústrias) e IEL 
(Instituto Euvaldo Lodi), de difusão do empreendedorismo nas escolas de 
ensino superior do país, presente em mais de duzentas instituições 
brasileiras, envolvendo mais de 1000 professores em 22 estados do país. 
- Especial destaque deve ser dado ao enorme crescimento do movimento 
de incubadoras de empresas no Brasil. Dados da Anprotec (Associação 
Nacional de entidades promotoras de empreendimentos de tecnologias 
avançadas) mostram que, em 2008, mais de 400 incubadoras de empresas 
encontravam-se em ativada de no país. 
- O crescimento movimento das franquias no Brasil também pode ser 
considerado um exemplo de desenvolvimento do empreendedor nacional. 
Segundo a Associação Brasileira de Franchising, em 2007 havia mais de 
1200 redes de franquias constituídas no país, com cerca de 65000 unidades 
franqueadas, o que correspondem a R$: 46 bilhões de faturamento 
consolidado do setor. (DORNELAS, 2008, p. 12). 
 

 

Além de diversos programas de incentivo ao empreendedor, foi preciso, ainda 

trabalhar a quebra de paradigma sobre empreendedorismo.  

Conforme demonstra Dolabela (2008, p. 23) “o empreendedor é um ser social 

produto do meio em que vive (época e lugar) se uma pessoa vive em um ambiente 
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em que ser empreendedor é visto como algo positivo terá motivação para criar seu 

próprio negócio”. 

A pessoa que deseja empreender deve possui três características, de acordo 

Chiavenato (2003, p. 347) que são:  

a) necessidade da realização: que significa a necessidade de romper o status 

atual, competir para alcançar um padrão elevado de excelência, ou seja, a pessoa 

buscar alcançar seus sonhos e objetivos do novo empreendimento;  

b) disposição para assumir riscos: o empreendedor assume riscos ao defender 

ideias inovadoras e partir para projetos novos e diferentes; 

c) autoconfiança: quem possui autoconfiança sente que pode enfrentar os 

desafios que existem ao redor e tem domínio sobre os problemas que enfrenta, 

não só no mundo dos negócios, mas também na vida pessoal, pois a pessoa que 

tem autoconfiança sabe como lidar com os problemas diários e ainda como 

alcançar os objetivos almejados. 

 

3 TIPOS DE EMPREENDEDORES 

 

Existem vários tipos de empreendedores e distintos motivos que levam eles a 

empreender e até mesmo mudar o rumo da sua vida segundo Dornelas (2007, p. 11) 

“não existe um único tipo de empreendedor ou modelo-padrão que possa ser 

identificado” como demonstra o autor são vários tipos de empreendedores. 

a- O Empreendedor Nato (Mitológico): são pessoas que já nascem com espirito 

empreendedor, e começam a trabalhar muito jovem adquirindo experiência com 

o próprio trabalho na verdade ele nasceu com características de um grande 

empreendedor. 

b- O Empreendedor que Aprende (Inesperado): Geralmente são pessoas 

conservadoras que nunca pensaram em ter um empreendimento e sempre 

trabalharam em grandes empresas seguindo carreira, mas a oportunidade e a 

ideia de empreender bateu a porta, mudando a sua vida pessoal e profissional. 

Fazendo ela a ter que assumir riscos, aprender a lidar com as constantes 

situações e atividades do novo empreendimento.  

c- O Empreendedor Serial (Cria Novos Negócios): O empreendedor serial e 

aquela pessoa dinâmica e visionaria que enxerga varias oportunidades de 

negócios, também não se contenta em criar e desenvolver o seu 
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empreendimento até que ele vire um grande corporação sempre esta abrindo 

novos negócios. Outra característica e que ele prefere desafios e adrenalina na 

criação de novos negócios, ou seja, não tem medo de assumir riscos.  

d- O Empreendedor Corporativo: E um tipo de gestor que resolve inovar e 

empreender na empresa onde trabalha ele gosta de criar novos negócios. 

Segundo Chiavenato (2003, p. 351) “O empreendedor coorporativo funciona 

como um conjunto de esforços de inovações, renovação e empreendimento de 

uma organização” geralmente são executivos muito competente, com aptidão 

gerencial estratégico que desenvolvem novos produtos, serviços, e processo de 

trabalho sempre trabalhando com foco nos resultados para crescer no mundo 

corporativo e colaborar com o desenvolvimento da empresa em que esta 

atuando, não tem medo de assumir desafios e correr riscos. 

e- O Empreendedor Social: É aquela pessoa que esta preocupado com a 

sociedade em que esta inserido e um mundo melhor, sempre tenta mudar a 

vida das pessoas melhorar a sua qualidade de vida, com a criação de Ongs, e 

projetos, que ajudam a comunidade em todos os sentidos. Também este 

empreendedor tem as características do empreendedor, mas não visa o lucro 

dos negócios e sim o bem estar, e desenvolvimento da sociedade em que esta. 

f- O Empreendedor por Necessidade: Este tipo de empreendedor e um dos 

mais comuns em nossa sociedade, geralmente são pessoas que não por não 

ter oportunidades de ter uma carreira profissional, ou com a demissão do 

emprego acabam ficando sem alternativas, e decide abrir um empreendimento. 

Muitas das vezes por não ter o devido capital próprio para abrir um negócios 

corretamente, entram na informalidade vendendo produtos ou prestando 

serviços. 

g- O Empreendedor Herdeiro (Sucessão Familiar): É aquela pessoa que herda 

dos pais ou familiares o empreendimento e tem como missão trabalhar na 

sucessão do negócio. Em geral esta pessoa antes de tomar o negócios para 

gerenciar trabalha com os familiares para aprender como e o negócios e como 

administra-los.   

h- O “Normal” (Planejado): são pessoas que já possuem graduação e uma base 

teoria boa para gerenciar negócios, sempre antes de dar início a o novo 

empreendimento faz um plano de negócios detalhado contendo a sua analise 

financeira a viabilidade, tendo assim uma visão maior de como vai desenvolver 
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o seu negocio sem correr muitos riscos que inexperientes tem ao abrir um 

empreendimento. (DORNELAS, 2007). 

Como se pode observar os diferentes tipos de empreendedor, pois de acordo 

com Chiavenato (2003, p. 350). “Pode-se identificar um continuum em que dois 

padrões básicos estão nas extremidades: empreendedor artesão e empreendedor 

oportunista” que pode ser visto a seguir: 

 

Empreendedor artesão: em um extremo do continuum, é uma pessoa cujos 
projetos de inovação se iniciam basicamente com habilidades técnicas e um 
pequeno conhecimento da gestão de negócios. Sua formação educacional 
limita-se ao treinamento técnico e, com isso, tem experiência técnica no 
trabalho, mas não dispõe de capacidade para  se comunicar bem, avaliar o 
mercado, tomar decisões e gerir o negócio. Sua abordagem quanto ao 
processo decisório se caracteriza por: 
- Orientação de tempo de curto prazo, com pouco planejamento para futura 
mudanças. 
- É paternalista, ou seja, dirige o projeto da maneira como dirigiria sua 
própria família. 
- É centralizador e reluta em delegar autoridade. 
- Define seu projeto em função de seus conhecimentos técnicos. 
O empreendedor artesão, em geral, é o mecânico que trabalha na oficina ou 
profissional que trabalha com o produto ou serviço da organização. Seus 
horizontes são relativamente limitados. Se não puder se desenvolver 
profissionalmente e culturalmente, será sempre um fornecedor de trabalho 
especializado. (CHIAVENATO, 2003, p. 350). 

 

O empreendedor artesão é uma pessoa que não tem muito conhecimento 

sobre a gestão do negócio, e com seu conhecimento técnico do produto ele decide 

abrir um empreendimento e realizar seu sonho. 

Em geral este tipo de empreendedor tem uma visão limitada de onde quer 

chegar com o seu empreendimento, também não tem muito conhecimento de como 

atuar do mundo dos negócios. Geralmente este tipo de empreendedor tem grandes 

dificuldades quanto à gestão financeira, de pessoas, marketing e de como se 

diferenciar dos concorrentes nos serviços e produtos oferecidos aos clientes.  

Já o empreendedor oportunista é aquela pessoa que possui uma base teórica 

boa para administrar e gerenciar o negócio, e tem conhecimentos de como funciona 

o mundo dos negócios e a economia que influencia o mesmo, só que o oportunista 

não tem muito conhecimento da parte técnica do produto ou serviço. 

 
Empreendedor oportunista: no outro extremo do continuum, e aquele que 
tem educação técnica suplementada por estudo de assuntos mais amplos, 
como administração, economia, legislação ou línguas. Procura sempre 
estudar e aprender. Caracteriza-se por: 
- Evita o paternalismo na condução da equipe. 
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- É descentralizador. Delega autoridade às pessoas. 
 -Tem orientação de médio e longo prazo. Seu horizonte de visão é mais 
amplo. 
- Tem foco em registros e controles. 
- Planeja o crescimento futuro do projeto. 
- Faz pesquisa sistemática de produtos, mercados e processos. 
Os estilos empreendedores constituem dois extremos de abordagem da 
inovação. Em um pólo, está o artesão que dá asas à imaginação e que 
conhece o produto, mas não conhece o entorno. No outro, está o 
oportunista experiente e com visão ampla, que utiliza procedimentos 
sistemáticos e que, embora não conheça bem o produto, conhece o 
entorno. (CHIAVENATO, 2003, p.350). 

 

O empreendedor oportunista é aquela pessoa que possue uma graduação em 

administração, economia, contabilidade ou legislação e ate cursos de línguas. Esse 

individuo sempre está à procura de mais conhecimento para gerenciar melhor o seu 

empreendimento.  

Ele busca inovação e tudo o que pode levar ao sucesso, pois possui 

conhecimento teórico, contudo na pratica possui poucas experiências, entretanto 

pode ser um empreendedor de sucesso, porque quando se faz algo bem planejado 

com certeza alcança os objetivos. 

 

3.1 Vantagens de ser empreendedor  

 

As pessoas estão deixando seus empregos para correr atrás do sonho de ter 

a sua própria empresa segundo Dolabela (1999, p. 188) “O futuro será cada vez 

mais de prestação de serviço sem vínculo empregatício, e com o surgimento cada 

vez maior de empresas de pequeno porte viveremos na era do empreendedorismo”. 

Quando se está realizando um sonho nem pensa em vínculo empregatício. 

E cada vez mais são maiores os motivos que levam as pessoas a saírem da 

situação em que estão, e decidirem empreender um negócio, pois todos estão 

buscando a chamada liberdade de ser o dono do próprio empreendimento, e 

também as vantagens que ele poderá vir a obter que são lucro, independência 

financeira, satisfação e realização pessoal.  

O lucro é uma das vantagens que levam as pessoas a querer ser 

empreendedor. Alguns imaginam que vão ficar rico, mas pra isso acontecer o 

empreendimento tem ser bem sucedido e leva algum tempo.  

De acordo com Longenecker (2011, p. 8) “O objetivo deve ser enriquecer 

gradativamente, a riqueza virá, desde que a empresa seja economicamente viável e 
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o proprietário tenha paciência e determinação suficientes para permitir que isso 

aconteça”. Ainda que demore, mas o empreendedor espera que um dia o retorno 

venha. 

Nenhum empresário enriquece do dia pra noite é preciso trabalho e dedicação 

e acima de tudo amor, nada tem qualidade se não fizer com dedicação e amor, em 

tudo que se faz só alcança sucesso se persistir no trabalho com eficiência 

competência e muito amor. 

 

Não basta ser inteligente possuir conhecimentos e competências essenciais 
para evoluir pessoal e profissionalmente temos que ter entusiasmo, 
motivação, comprometimento, determinação, persistência. Estas são 
algumas habilidades requeridas do ser humano neste inicio de século. 
Porém, nenhuma delas pode ser desenvolvida e/ou aplicada se não 
tivermos amor. A mistura das competências com o ingrediente amor resulta 
em alta qualidade em tudo o que fazemos, nos transformando em pessoas 
felizes e realizadas. (MEDEIROS, 2002, p. 12). 
 
 

E importante quando se ama o que faz, alguns por amor ao que fazem busca 

um negocio próprio para ter a liberdade de tomar decisões e fazer, melhor ainda 

Conforme Longenecker (2011, p. 9), “muitas pessoas têm o forte desejo de 

tomar as próprias decisões, assumir riscos e receber as recompensas. A ideia de ser 

seu próprio chefe é bastante atraente”. Quem não gostaria de ser seu próprio patrão. 

Também a satisfação pessoal leva muitas pessoas a serem empreendedores, 

pois ela terá a oportunidade de fazer o que gosta de verdade. Segundo Longenecker 

(2011, p. 9) “frequentemente, empreendedores falam sobre a satisfação obtida com 

os próprios negócios, alguns até se referem ao trabalho como diversão.” Pois 

quando a pessoa faz o que gosta nem sente que esta trabalhando, antes tem como 

um momento único de realização.  

A vontade de ser independente é outro fator que leva a pessoa a querer ser 

empreendedor, pois o novo negócio ira levar a independia, proporcionando horários 

de trabalho flexíveis e também de gerenciar a própria empresa da forma que lhe 

convém. Segundo Dolabela (1999, p. 188) ”são auto realização, flexibilidade de 

horário, e maior motivação para o trabalho”. Uma vez que quanto mais se trabalha 

mais lucro tem. 

Percebe-se que o lucro não é a principal vantagem de ser empreendedor 

mais sim a realização de um sonho, que traz benefícios para o empreendedor 

transformando completamente sua vida e também a da sociedade em que inserido. 
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Entre muitas motivações e razões objetivas para empreender encontram-se 
predominantemente as seguintes: necessidade de realização; 
implementação de ideias; independência; fuga da rotina profissional; 
maiores responsabilidades e riscos; prova de capacidade; auto realização; - 
maior ganho; status; controle da qualidade de vida. (BERNARDI, 2003,      
p. 66).  

 

Nem sempre a vontade de ser empreendedor acontece pelo dinheiro, muitas 

vezes as pessoas acabam vendo o empreendimento como a realização pessoal, 

mas existem também as desvantagens de ser empreendedor. 

  

3.2 Desvantagens de ser empreendedor  

 

As desvantagens em se ter um empreendimento no Brasil, são muitas dentre 

elas estão à burocracia para abrir e fechar o estabelecimento, tributação excessiva, 

legislação trabalhista difícil, justiça lenta demais entre outras. 

De acordo com Dantas (2008, p. 14), ”há casos de sucessos, e esses são 

mostrados constantemente em programas de televisão, mas há casos de fracasso, 

que povoam as micros e pequenas empresas esse ninguém mostra”. Portanto vale 

lembrar que é importante o estudo no sentido de demostrar as desvantagens de ser 

empreendedor no Brasil. 

  A burocracia é um dos maiores empecilhos, para quem quer empreender no 

Brasil, de acordo com Mirshawka (2004, p. 198), “no que se refere a abrir um 

negócio, o Brasil tem o sexto pior desempenho” podendo chegar a cento e cinquenta 

e três dias para regularizar a documentação de abertura da empresa resultando num 

processo longo. 

Segundo Mirshawka (2004, p. 199) “Para fechar é pior ainda, pois o Brasil é o 

segundo pior país do mundo nesse processo que em média demora ate dez anos” 

percebe-se que o fechamento de uma empresa no Brasil pode ser demorado. 

 Diferentemente dos países de primeiro mundo onde existe uma economia que 

proporciona a criação de novas empresas e uma cultura de valor que contribui para 

o empreendedorismo. De acordo com Mirshawka (2004, p.199) “estamos, portanto 

muito longe dos países do primeiro mundo que fazem isso em média em um ano”.  

 Isso contribui cada vez mais para as pessoas tornar-se receosa quanto a 

empreender, por medo da burocracia que ira enfrentar para abrir e fechar um 

negócio caso não tenha sucesso além do mais, ela ira demorar ate dez anos de sua 
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vida lembrando-se do fracasso da falência vivendo uma coisa que não deu certo e 

gostaria de esquecer. 

 Outro fator de desvantagem que muitas pessoas que desejam empreender 

não tem o devido conhecimento e a longa e cansativa jornada de trabalho segundo 

Degen (1989, p. 16) “Normalmente, o empreendedor, mesmo aquele muito bem-

sucedido, trabalha de doze a dezesseis horas por dia, não raro sete dias por 

semana”.  

  Mas uma das desvantagens que o empreendedor tem que encarar no Brasil, 

e a alta taxa de tributos paga ao governo.  

Conforme Mirshawka (2004, p. 201) “O Brasil tem uma estrutura tributária que 

sufoca a produção e o emprego, e que faz a festa da informalidade. Assim, 

aumentar impostos significa dar um tiro no próprio pé”.  

 O que se pode perceber é que a alta taxa tributária afeta não só o mundo 

empresarial, mais sim todos os setores da economia, como exportação, serviços 

entre outros resultando num efeito em cadeia, que chegam à casa dos brasileiros.  

 De acordo com Tachizawa (2007, p. 24), “a falta de capital de giro foi 

apontada em oito dos onze estados, tanto por empresas em atividade quanto por 

negócios extintos, como a maior dificuldade enfrentada”. Muitos empresários ao 

iniciar os negócios, sem ter o devido conhecimento não sabe como fazer 

corretamente o fluxo de caixa, causando com isso a falta de capital de giro, que 

procederá em empréstimos e divida resultando em muitos casos em falência do 

empreendimento.  

 Outro fator de desvantagem e a falta de conhecimento gerencial do 

empreendedor, isto ocorre com bastante frequência para os empreendedores que 

acabam abrindo seus negócios por necessidade, pois não tiveram oportunidades de 

seguir carreira numa empresa e precisam trabalhar. 

 Esses empreendedores muitas vezes não tiveram oportunidade de cursar 

uma faculdade, ou tiveram pouca experiência de como gerenciar uma empresa, 

resultando em muitos casos na informalidade, ou falência do negocio por erros 

gerenciais. Conforme Tachizawa (2007, p. 24) “a taxa de mortalidades empresarial 

varia de cerca de 30 a 61% no primeiro ano de existência da empresa, de 40 a 68% 

no segundo ano, e de 55 a 73% no terceiro ano do empreendimento”. 
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 Também isto ocorre porque as pessoas que decidem abrir seu negócio, além 

de não possuírem uma base de como administrar o negócio, também não sabe fazer 

um planejamento, e uma análise de viabilidade financeira do negócio no inicio. 

 

Grandes ideias não garantem grande desempenho. Muitas empresas jovens 
fracassam porque o empreendedor não conseguem executar a estratégia; 
por exemplo, o empreendimento pode ficar sem dinheiro, ou o 
empreendedor pode ser incapaz de gerar vendas ou atender pedidos. 
(FERNANDES, 2002, p. 24). 

 

Alguns empreendedores antes de iniciar o seu empreendimento, não buscam 

ajuda especializadas em gerencia como a entidade SEBRAE (serviço de apoia as 

micros e pequenas empresas) que poderá a vir contribuir para o desenvolvimento e 

sucesso do empreendimento. 

O SEBRAE tem uma estrutura que pode ajudar esses empreendedores que 

estão meio perdidos no mercado, mas a falta de informação faz com que eles não 

obtenham este suporte ficando na informalidade. 

Outras desvantagens são a concorrência, pois dependendo do nicho de 

mercado no qual a empresa esta inserida será muito difícil, a sua sobrevivência, 

porque a concorrência já possui a sua marca conhecida e fidelizada por partes dos 

clientes, além de ter uma maior estrutura e experiência no mercado em que esta 

implantada. 

Outro fator de desvantagem para as empresas novas é a falta funcionários 

qualificados para o mercado, pois um bom funcionário ajuda gerenciar e fidelizar 

novos clientes, resultando num maior lucro e crescimento do empreendimento. 

 Segundo Fernandes (2002, p. 10) “um empreendimento pode fracassar se 

seus fundadores não contratarem as melhores pessoas, atraírem capital, investirem 

em infraestrutura organizacional”. 

Para se conseguir vantagens em um empreendimento, é preciso contar com 

uma equipe de profissionais capacitado e empenhado em fazer o melhor trabalho, o 

capital humano pode ser considerado uma das coisas mais importantes em uma 

organização. 
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3.3 Competitividade empreendedora 

 

É cada vez maior a competitividade no mercado, pois o que faz a diferença 

entre as empresas são as pessoas, na verdade o capital intelectual, pois sem ele 

fica difícil alcançar sucesso.  

 

O capital intelectual significa inteligência competitiva e representa um ativo 
intangível que a contabilidade moderna tem dificuldade de manipular por 
meio de seus procedimentos tradicionais. Um ativo intangível que reside 
nas cabeças das pessoas: são elas que pensam, interpretam, raciocinam 
tomam decisões e agem dentro das empresas. Mais do que isso, são as 
pessoas que criam novos produtos e serviços, visualizam as concorrências. 
Melhoram os processos internos e encantam os clientes. São elas que dão 
vida, razão e ação para as organizações. (CHIAVENATO, 2009, p. 3). 
 
 

O capital intelectual é uma das principais vantagens competitivas que a 

empresa tem, por meio deles ocorre as mudanças, as quebras de paradigmas, a 

inovação e o desenvolvimento não só nas empresas, mas também no mundo de 

todas as formas possíveis, sem este capital não é possível, alcançar os objetivos tão 

desejados. 

 

Quanto mais empreendedores uma sociedade tiver e quanto maior for o 
valor dado, nessa sociedade, aos modelos empresariais existentes, maior 
será o número de jovens que optarão por imitar esses modelos, escolhendo 
o empreendedorismo como uma opção de carreira. (FILION, 1999, p. 9). 

 

A capacidade de competitividade empreendedora pode ser incentivada entre 

os jovens através de exemplos de empreendedores de sucesso, uma vez que eles 

se expiram em alguém que venceu na vida através de seu empreendimento. Sendo 

assim se percebe a importância do empreendedor na sociedade. 

 

Partindo de um processo inovativo, o empreendedor começa a selecionar 
as informações coletadas em seus questionamentos, estruturando seu 
pensamento e suas ideias para transformá-los em uma oportunidade de 
negócio, ou seja, o empreendedor necessita de uma estrutura de 
pensamento sistêmico e visionário, com base no qual estabelecerá metas e 
desenhará trajetórias para alcançá-las. (WILDAUER, 2010, p. 24).  

 

O empreendedor competitivo enfrenta desafios, tem ideias inovadoras, tem a 

capacidade de detectar oportunidades de negócio, não tem medo de assumir riscos, 

percebe oportunidades onde ninguém vê, trabalha com paixão, utiliza os recursos 

disponíveis de forma criativa.  
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A competitividade se torna uma ferramenta importante nas empresas em meio 

a tanta concorrência, e o empreendedor que quer prosperar e crescer deve buscar 

desenvolver cada vez mais o espírito competitivo. 

 

3.4 O empreendedor como agente de inovação 

 

A inovação é uma das principais características que os empreendedores 

precisam ter para se diferenciar dos demais concorrentes e alcançar os objetivos 

esperados.  

 

E muito comum à afirmação de que empreendedorismo e inovação são 
aspectos essenciais para o processo criativo no sentido de promover 
crescimento, aumentar a produtividade e gerar empregos. A inovação está 
no centro das vantagens competitivas. (CHIAVENATO, 2003, p. 359). 

 

Na verdade a inovação sempre esteve presente na historia da sociedade e do 

mundo, pois é ela que move as pessoas a procurarem criar algo novo, melhorar o já 

existente como podemos ver de acordo com Chiavenato (2007, p. 50). 

 
Um estudo mostra os seguintes produtos criados por pequenas empresas no 
século xx: Fotocópia, insulina, aspirador de pó, penicilina, colheitadeira de 
algodão, motor a jato, caneta esferográfica, zíper, direção eletrônica, filme 
colorido, transmissão automática, helicóptero. 

 

A inovação influenciou muito no desenvolvimento do Brasil, e esta também 

ainda entusiasmando muitas pessoas, para as transformações de acordo com 

Dornelas (2008, p.17) “Inovação tem a ver com a mudança, é fazer as coisas de 

forma diferente, criar algo novo, transformar o ambiente onde se está inserido”. 

Ou seja, sem a inovação o mundo não estaria tão desenvolvido como esta, 

também não existiria tantos empreendimentos e uma grande diversidade de 

produtos existentes para atender toda a sociedade. 

Por isso é tão importante o empreendedorismo sem ele haveria menos  

invenção, imitação e ate mesmo inovação.  

 

Os três tipos de atividades inovadoras: 
1. Invenção: é o ato de criar ou desenvolver um novo produto, processo ou 
serviço. A inovação traz a existência de algo novo. 
2. Inovação: é o processo de criar um produto comercial a partir de uma 
invenção. A inovação coloca em uso o resultado de uma invenção. 
3. Imitação: é a adoção de uma inovação feita por organizações similares. A 
imitação conduz À padronização de produtos ou processos. Ela faz com que 
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produtos imitados sejam oferecidos a preços inferiores, mas sem recursos 
diferenciados. (CHIAVENATO, 2003, p. 360). 
 
 

A inovação traz consigo muitos benefícios e desenvolvimento que irão 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, na verdade as empresas estão em 

constante processo de desenvolvimento, também a mudança e muito bom no 

sentido de inovação, pois além de atender a sociedade faz com que as empresas 

procurem sempre diferenciar e melhorar a qualidade dos produtos. 

 Segundo Dornelas (2008, p. 5), “as empresas mais ágeis, flexível e com 

respostas rápidas as demandas de mercado sobreviverão e prosperarão”. O 

empreendedor deve se preocupar com a flexibilidade e rapidez só assim pode-se 

destacar no mercado dos negócios  

 

Empreendedorismo significa fazer algo novo, diferente, mudar a situação 
atual e buscar, de forma incessante, novas oportunidades de negócios, 
tendo como foco a inovação e a criação de valor. As definições para 
empreendedorismo são várias mais sua essência se resume em fazer 
diferente, empregar os recursos disponíveis de forma criativa, assumir 
riscos calculados, buscar oportunidades e inovar. (DORNELAS 2003, p. 35). 

 

O empreendedor tem que ser inovador, pois as empresas estão em 

constantes mudanças, é necessária à inovação para que haja o desenvolvimento 

para melhorar a qualidade dos produtos. As pessoas estão cada vez mais exigentes 

na hora de escolher o produto. A inovação traz desenvolvimento para a sociedade, e 

melhora na vida das pessoas. 

Uma das coisas que pode diferenciar o empreendedor de sucesso a um 

fracassado é a capacidade de inovação. 

 

3.5 Empreendedorismo e seus aliados 

 

Todo empreendimento não acontece por acaso, pois, é praticamente 

impossível fazer sucesso sozinho. Para um negócio ter sucesso depende de 

seus aliados que são os acionistas, investidores, colaboradores, fornecedores, 

clientes e a sociedade. 

 

- o acionista: investidor ou proprietário do negócio, que investe nele e 
espera um retorno de seu investimento; 
- o empregado: administrador, gerente, funcionário, operário, que trabalham 
no negócio em troca de um salário ou participação nos resultados; 
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- o cliente: aquele que adquire os produtos/serviços produzidos pelo 
negócio e que espera satisfação no seu uso ou consumo. O cliente é o 
tomador das saídas (resultados) do negócio; 
- o fornecedor: de matérias-primas, de tecnologia ou de serviços, que os 
fornece ao negócio em troca de determinado lucro ou ganho; ele é o 
provedor das entradas (insumos) do negócio; 
- a sociedade: comunidade ou governo, que criam condições favoráveis ao 
negócio em troca de impostos ou contribuições. (CHIAVENATO, 2007,       
p. 42). 

 

Como demostra o autor, são diversos aliados e todos tem que ter 

comprometimento para se alcançar o tão sonhado sucesso. Pois, ninguém consegue 

fazer nada sozinho ainda mais no mundo dos negócios que e preciso ter muitos 

aliados para conseguir atender as demandas e os objetos do empreendimento. 

O acionista é muito importante para o empreendimento, pois colaboram com 

investimentos, que ajuda a empresa investir em pesquisa e desenvolvimento nos 

processos e produtos, resultando em lucro e desenvolvimento. Mas tem que ser um 

jogo onde todos ganham, pois se não obtiver lucro o acionista com certeza investe 

em outro negocio. 

O cliente é chave do sucesso de um empreendimento, pois é por meio dele 

que a empresa se desenvolve e cresce sem ele se torna inviável a existência da 

mesma. 

 

Os clientes satisfeitos são mais propensos a indicar novos clientes, o que 
beneficia a empresa de duas formas. Primeiro essas referências reduzem 
os custos de captação de novos clientes. Segundo, o novo cliente já chega 
com uma opinião mais elevada do profissional e certo grau de confiança 
prévia, porque alguém em que ele confia fez uma recomendação. Essa 
confiança prévia oferece a empresa uma vantagem inicial para estabelecer 
um relacionamento consistente com o novo cliente. (KOTLER, 2002,         
p. 472). 

   

Entende-se que o cliente é um aliado imprescindível no sucesso do negócio, o 

fornecedor também é um aliado muito importante, pois é por meio dele que 

consegue que os produtos tenha a qualidade desejada, por isso precisa ter uma 

aliança confiável entre as partes, pois para se conseguir qualidade desejada é 

necessário ter confiança em seus fornecedores.  

Mas as empresas além de atender bem todos os seus stakeholders deve se 

preocupar com o principal aliado que é o cliente, pois ele é a base para que a 

empresa consiga desenvolver, sem os clientes será impossível que isso ocorra. 
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Outro importante aliado do empreendedor são os colaboradores, é preciso 

investir nas competências de seus talentos uma vez que percebe nele a vontade de 

aprender, tem que investir, pois existem pessoas com características 

empreendedoras dentro da empresa alheia.  

Conforme mostra Dolabela (2008, p. 32), o fato de empreender tem a ver com 

vontade de aprender “o indivíduo constrói e reconstrói ciclicamente a sua 

representação do mundo, modificando-se a si mesmo e ao seu sonho de auto 

realização em processo permanente de auto avaliação e autocriação”. Vale ressaltar 

a importância de prestar atenção nessas pessoas inovadoras e dar oportunidade de 

seus colaboradores inovar e criar dentro da organização. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Depois da pesquisa percebe-se que é grande a importância do 

empreendedorismo para o progresso do país. Observa-se que por meio dele, muitas 

pessoas alcançam o tão almejado sucesso profissional. Ao montar um novo negócio 

o empreendedor assume a responsabilidades e riscos pelo seu desenvolvimento e 

sobrevivência, e em compensação usufrui de algumas vantagens. 

Pode-se observar ainda que existe dificuldade para ser empreendedor no 

Brasil devido à burocracia, altas taxas tributaria medo do prejuízo e ate mesmo do 

fracasso. O que fica claro depois do trabalho que esse cenário vem mudando devido 

aos programas de incentivo. 

Sem dúvida o empreendedor passa por momentos variados em sua jornada, 

portanto e necessário apontar os riscos e os possíveis ganhos para que possa 

refletir isso pode ajuda-lo analisar se realmente está pronto para o mercado e apto 

para desafiar seus limites ou desenvolver esta atividade que hoje é fundamental 

para economia do país. 

Alguns empreendedores abre o seu negócio sem o devido planejamento, e, 

infelizmente acabam fechando as suas portas e os principais fatores ou mais 

comuns para o fracasso do empreendimento, são a incompetência do 

empreendedor; falta de conhecimento, capital de giro, juros elevados, altas taxas 

tributarias, ausência de espirito competitivo e motivação.   
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 Os riscos na abertura do seu próprio negócio são grandes, e perigos de 

falhar não faltam porem quem decide ser empreendedor no Brasil, deve ter muita 

prudência e trabalhar duro para enfrentar os possíveis desafios. 

Mas por outro lado existem a vantagens de ser empreendedor que são ser 

seu próprio patrão, ter independência financeira e não receber ordens de outros, 

mas pra isso precisa ter o espírito empreendedor; além disso, ter a oportunidade de 

trabalhar naquilo que gosta realizando assim seu sonho, desejo pessoal de 

reconhecimento e prestígio, existem muitas motivações e razões para ser 

empreendedor tais como necessidade de realização, implementação de ideias, fuga 

da rotina profissional e auto realização, status e busca pela qualidade de vida. 

Para ser empreendedor é preciso lidar com as incertezas e inseguranças em 

relação aos riscos de um negócio, a velocidade de mudanças frente ao mercado é o 

caminho mais promissor para que as empresas superem os desafios e garantam 

sua sobrevivência.  

O que se pode concluir após a pesquisa que existem muitas formas de 

disseminar o empreendedorismo no Brasil, assim como o SEBRAE que busca dar 

suporte as empresas iniciantes, prestando serviço de consultoria para resolver 

problemas de negócios e ajudando micros empreendedores, existe ainda o 

crescimento das franquias que é muito importante para quem deseja ser 

empreendedor, isso prova que cada vez mais a cultura do empreendedorismo esta 

crescendo em nosso país. 

O objetivo da pesquisa foi alcançado, pois após o estudo ficam bem nítida as 

vantagens e desvantagens de ser empreendedor no Brasil, porquanto, permitiu 

algumas constatações importantes acerca empreendedorismo, inovação, e 

competitividade empreendedora. 

O que fica esclarecido após o estudo que apesar das dificuldades vale o 

empenho quando se trata de empreendedorismo, existe instituição que apoia e 

apesar de tudo isso o empreendedorismo no Brasil continua crescendo. 
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