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RESUMO

 

Acredita-se hoje que o empreendedor seria o “motor da economia”, um agente de mudanças, alguém capaz de lutar por um 

projeto que tenha em mente. É importante conseguir identificar o perfil do empreendedor de sucesso, para obter conhecimento 

de como agem, para adotar comportamentos e atitudes adequadas. O empreendedor influencia outras pessoas para trabalhar em 

favor de seus objetivos e também é influenciado por pessoas que foram bem sucedidas em seus sonhos e empreendimentos. A 

grande necessidade do empreendedorismo também é causada pelas empresas emergentes, que com grande dificuldade tentam 

não falir, e obter sucesso nos negócios. De cada três empresas criadas, duas fecham as portas. Neste começo de século, as 

relações de trabalho estão mudando. O emprego dá lugar a novas formas de participação. Para o empreendedor uma idéia é o 

começo de uma oportunidade para atingir um mercado, que talvez seja inexplorado ou ainda há espaço para atuar. Idéias e 

visões surgem na cabeça do empreendedor mas precisa-se trabalha-las para se tornar uma ótima oportunidade de negócios. 

Para que o empreendedor faça uma documentação de tudo o que planeja, criou-se uma ferramenta, onde as idéias são passados 

para o papel e denomina-se Plano de Negócios. O Plano de Negócios é a bússola de um empreendedor, que através das analises 

feita pelo Plano de Negócios, poderá viabilizar ou não sua idéia ou oportunidade de negócio. O como fazer, como se orientar é 

fundamental para o empreendedor, e são as instituições de suporte que se mostram como grandes parceiros dos 

empreendedores. Auxiliando deste o levantamento de informações, até a abertura da empresa. Com as crescentes demandas de 

softwares, obtém-se novas necessidades no mercado e com isso oportunidades de empreender em informática. Este trabalho 

trás informações que poderão identificar e incentivar a formação de empreendedores de informática, objetivando o crescimento 

e a expansão do empreendedorismo. 
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1.             INTRODUÇÃO

 

A contínua globalização da economia,  a competitividade e  as mudanças tornarão a vida mais 

desafiadora para milhares de negócios e pessoas. Desenvolver a capacidade de empreender e aprender a 

tirar vantagens das mudanças é uma necessidade estratégica daqui para a frente. As grandes mudanças e 

dificuldades econômicas são uma realidade, então a cautela e atenção devem ser redobrados.

 

No  entanto,  deve-se  destacar  o  grande  impulso  em que  a  informática  está  proporcionando  a 

economia brasileira,  como também mundial,  pois é um dos ramos de atividades que mais cresce em 

termos de oportunidade de trabalho. Todas as áreas de trabalho como a área comercial, industrial de todos 

os gêneros, agroindustrial e etc., necessitam da tecnologia da informação, ou de automação, robotização e 

outros, para se firmarem no mercado.

 

Então destaca-se o empreendedor que consegue ter uma idéia de negócio ou enxergar um grande 

oportunidade, para poder fazer seu próprio negócio ou inovar em suas atividades comerciais.

 

Por  outro lado,  sabe-se  que  as  empresas  estão tendendo a  terceirizar  seus  CPD´s  (Centro  de 

Processamento  de  Dados),  diminuindo consideravelmente  seus  custos,  e  tendo a  vantagem de  poder 

selecionar  entre  os  serviços  terceirizados,  que  competem  entre  si  para  conquistar  a  confiança  das 

empresas e o contrato formal.

 

Por isso todos precisam estar atentos as idéias e oportunidades de



empreender em algo novo para o mercado, que cada vez se torna mais exigente, unido os conhecimentos 

técnicos e a vivência profissional já adquirida, para colocar em prática em uma concepção de atividade.

 

A esta pessoa que por vontade própria ou por motivo adverso queira empreender em sua idéia de 

negócio, denomina-se Empreendedor.

 

Mas  não  são  todas  as  pessoas  que  tem  a  perfil  empreendedor,  pelo  fato  das  Faculdades, 

Universidades  e  Instituições  de  Ensino  sempre  focarem  para  o  gerenciamento  tradicional  e  não 

desenvolver no aluno o lado humano de auto aprendizagem e poderem inovar, quebrando os paradigmas 

impostos pelos estudos.

 

Entretanto  o empreendedorismo começa a  ser  difundido e  desenvolvido  em grande  parte  das 

universidades brasileira, tendo começado o processo de disseminação na UFMG na área de Ciência da 

Computação, e que toma por exemplo as universidades americanas que já formaram muitos alunos em 

diversas áreas, mas com um diferencial, o senso empreendedor.

 

Nos capítulos subsequentes serão vistos informações indispensáveis para quem pretende ser um 

inovador, ou melhor um empreendedor de sucesso.

 

No  capítulo  2  tem-se  a  introdução  ao  empreendedorismo com conceitos,  as  necessidades  de 

aprender o empreendedorismo, um histórico e como surgiu o empreendedorismo, como também situação 

mundial  e brasileira  do empreendedorismo. Este  capítulo abordará características  do empreendedor  e 

como devem se relacionar com a sociedade, em prol do sucesso de suas idéias e visões, tornando-as em 

oportunidades.

 

O capítulo 3  trata de uma ferramenta poderosa para os empreendedores, o Plano de Negócios, e 

veremos o surgimento e necessidade deste plano, modelos e tópicos importantes.

 



O capítulo 4 refere-se a suporte aos empreendedores, tendo Incubadora de Empresas, Clube de 

empreendedores, e algumas entidades participantes do suporte aos empreendedores, e informações para se 

descobrir o potencial empreendedor no indivíduo e finalmente o perfil do mercado  da informática.

 

Este trabalho trás informações que poderão identificar e incentivar a formação de empreendedores 

de informática, objetivando o crescimento e a expansão do empreendedorismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.                    Conceitos de Empreendedorismo

 

O empreendedorismo é um estudo do indivíduo empreendedor, de suas características, hábitos e 

conceitos. Precisa-se saber este perfil empreendedor para fazer um trabalho de desenvolver o perfil 

empreendedor nas pessoas como indivíduo e na comunidade, que na maioria das vezes estão com seus 

potenciais de empreendedor abafado pelos conceitos tradicionais, e assim, formando uma sociedade 

empreendedora. 

 

2.1 - Empreendedorismo

                

O tema central do empreendedorismo é o desenvolvimento local integrado e sustentável. Mais do 

que uma preocupação com o indivíduo, o empreendedorismo deve ser relacionado com a capacidade de 

uma comunidade ser autora dos processos de mudanças necessários ao seu crescimento e ao acesso de 

toda a população à riqueza gerada.

 

                No Brasil, um dos campeões mundiais de concentração de renda, o crescimento econômico ao 

longo do tempo não tem significado melhoria de vida para grande parte da população. A concentração da 

renda e a conseqüente injustiça social, tem resistido a políticas de qualquer matiz, a governos de qualquer 

cor. Qual a diferença entre a nossa agenda e a de outros países em termos do empreendedorismo? A 

urgência. Não há o que esperar para afastar milhões de pessoas da miséria.

O  empreendedorismo é  um fenômeno  cultural,  por  isto  as  soluções  têm que  ter  a  aparência 

regional, o jeito, a forma brasileira de ver o mundo, o 



sistema  de  valores  regionais.  Somente  há  duas  décadas  sabe-se  que  é  possível  aprender-se  a  ser 

empreendedor,  não importa  a  idade,  formação,  ou  origem.  É recente  também a  percepção de  que  o 

empreendedor é o elemento que dispara o processo de desenvolvimento.

 

O objetivo do empreendedorismo é o desenvolvimento de uma sociedade empreendedora através 

do  trabalho  de  indivíduos  inovadores,  independentes,  que  aceitam riscos  e  tomam a  si  a  tarefa  de 

transformar a sua comunidade. É preciso libertar no brasileiro a sua infinita capacidade de sonhar e de 

transformar sonhos em realidade, ou seja, é preciso libertar o empreendedor que existe em cada um de 

nós.

Deve-se difundir o ensino de empreendedorismo, em todos os níveis. Este ensino deve ser de fácil 

disseminação, barato, não centralizado e usar recursos humanos já disponíveis nas estruturas formais do 

ensino brasileiro. 

 

 

2.1.1 - Necessidade do Empreendedorismo

 

Existem fortes fatores culturais, profissionais, financeiros que impulsionam a difusão da cultura 

empreendedora a todos os seguimentos da sociedade, dentre elas algumas relacionados abaixo, [Dolabela, 

1999a]:

 

a)      A alta taxa de mortalidade infantil. No mundo das empresas emergentes a regra é falir, e, não ter 

sucesso. De cada três empresas criadas, duas fecham as portas. As pequenas empresas (menos de 100 

empregados) fecham mais: 99% das falências são de empresas pequenas. Se alguns têm sucesso sem 

qualquer suporte, a maioria fracassa, muitas vezes desnecessariamente. A criação de empresas é um 

problema de crescimento econômico.

b)      Neste começo de século,  as relações de trabalho estão mudando. O emprego dá lugar a novas 

formas de participação. Na verdade as empresas precisam de profissionais que tenham uma visão 

global do processo, que saibam identificar e satisfazer as necessidades do cliente. A tradição do nosso 

ensino, de formar empregados, nos níveis universitário e profissionalizante, não é mais compatível 

com a organização da economia mundial.



c)      Exige-se hoje, mesmo para aqueles que vão ser empregados, um alto grau de “empreendedorismo”. 

As empresas precisam de colaboradores que, além de dominar a tecnologia, conheçam também o 

negócio, saibam auscultar e atender as necessidades do cliente, possam identificar oportunidades, e 

mais: buscar e gerenciar os recursos para viabilizá-las.

d)      A metodologia de ensino tradicional não é adequada para formar empreendedores.

e)      As nossas instituições de ensino estão distanciadas dos “sistemas de suporte”, ou seja, das empresas, 

órgãos  governamentais,  financiadores,  associações  de  classe,  entidades  das  quais  os  pequenos 

empreendedores dependem para sobreviver. As relações universidade - empresa ainda são incipientes 

no Brasil.

f)        Cultura. Os valores do nosso ensino não sinalizam para o empreendedorismo.

g)      Predomina, no ensino profissionalizante e universitário, a cultura da “grande empresa”. Não há o 

hábito de se falar na pequena empresa. Os cursos de administração são voltados quase exclusivamente 

para o gerenciamento de grandes empresas.

h)      Ética – Uma grande preocupação no ensino do empreendedorismo de ser os aspectos éticos que 

envolvem esta atividade. Por usa grande influência na sociedade e na economia, é fundamental que os 

empreendedores, como qualquer cidadão, tenham, sejam guiados pelos princípios e valores nobres.

 

2.1.2 - Histórico do Empreendedorismo

 

Há  muitas  definições  do  termo  empreendedor,  principalmente  porque  são  propostas  por 

pesquisadores de diferentes campos, que utilizam os princípios de suas próprias áreas de interesse para 

construir o conceito. Duas correntes principais tendem, no entanto, a conter elementos comuns à maioria 

delas. São as dos pioneiros do campo: os economistas, que associaram o empreendedor à inovação, e os 

comportamentalistas, que enfatizam aspectos atitudinais, como a criatividade e a intuição.

 

Segundo  Dolabela  (1999b)  ,  apesar  de  popularizado  através  da  importação  do  inglês,  o 

empreendedorismo vem de entrepreneur, palavra francesa que era usada no séc. 12 para designar aquele 

que incentivava brigas. 

 



No final do séc. 18, passou a indicar a pessoa que criava e conduzia projetos e empreendimentos. 

Nessa época, o termo se referia a pessoas que compravam matérias-primas e as vendiam a terceiros, 

depois de processá-las, identificando, portanto, uma oportunidade de negócios e assumindo riscos.

 

Uma  nova  concepção  que  surgiu  para  o  empreendedor  é  alguém  que  inova  e  é  agente  de 

mudanças. Conceito este, que, é usado até os nossos dias.

 

2.1.3 - Como surgiu o Empreendedorismo

 

[Dolabela, 1999b] Na tentativa de entender as razões que levam uma pessoa a empreender, vários 

estudiosos buscaram respostas nos traços pessoais e nas atitudes do empreendedor. Muitos recorram aos 

sistemas de valores para explicar o comportamento empreendedor. Foi encontrado na história a razão para 

a existência de grandes civilizações. Segundo os historiadores, os heróis nacionais seriam tomados como 

modelos pelas gerações seguintes, que imitariam os seus comportamentos e a partir daí, se capacitariam a 

superar obstáculos e a aumentar os limites do possível.

 

A conclusão de que um povo estimulado por tais influências desenvolve uma grande necessidade 

de realização pessoal. Definiu então os empreendedores como pessoas voltadas para a auto-realização. 

Mas sua concepção do empreendedor é diferente da atual, vendo-o mais como o gerente das grandes 

organizações,  alguém  que  exerce  controle  sobre  uma  produção  que  não  se  destine  somente  ao  seu 

consumo pessoal.

 

Outros  autores  estudaram a  necessidade  de  auto-realização,  mas  não  conseguiram estabelecer 

conexões entre esta e o sucesso dos empreendedores. Por outro lado, vários pesquisadores consideram a 

teoria da auto-realização inadequada, alegando que a necessidade de auto-realização não pode ser tomada 

como definidora da motivação para empreender, pois é definida por valores multáveis, existentes em uma 

dada sociedade e em um dado momento.

 

Para serem considerados como fonte de motivação para o empreendedorismo, os valores sociais 

deveriam dar grande importância a atividades relativas `a criação de novos negócios, a ponto de para 



atrair pessoas para esse campo.

 

Conclui-se que é difícil explicar a vontade de empreender pela busca da auto-realização, mas a 

contribuição desta  teoria  está  no fato de ter  mostrando que os  seres  humanos tendem a  repetir  seus 

modelos,  o  que,  em  muitos  casos,  tem  influência  na  motivação  para  alguém  ser  empreendedor.  A 

conclusão que se pode tirar daí é que, quanto mais o sistema de valores de uma sociedade distinguir 

positivamente a atividade empreendedora,  maior será  o número de pessoas que tenderão a optar por 

empreender.

 

Durante  vinte  anos,  até  a  década  de  1980,  os  comportamentalistas  dominaram  o  campo  do 

empreendedorismo,  com  grande  quantidade  de  pesquisas  e  publicações  que  procuravam  definir  as 

características  dos  empreendedores.  Mas  os  resultados  obtidos  são  diferenciados  e  muitas  vezes 

contraditórios.

 

Até hoje, não foi  possível estabelecer cientificamente um perfil  psicológico do empreendedor, 

devido  às  inúmeras  variáveis  que  concorrem  na  sua  formação.  Assim,  o  perfil  do  empreendedor 

certamente será diferente em função do tempo que está no mercado (empreendedores que começaram há 

dois anos têm perfil diferente dos que atuam há vinte anos). Também influem a experiência de trabalho, a 

região de origem, o nível de educação, a religião, a cultura familiar. Portanto, pesquisas nesta área devem 

considerar todos esses elementos na amostragem, o que não foi feito pelos comportamentalistas.

 

Tudo indica que o empreendedorismo é um fenômeno regional, na medida em que a cultura, as 

necessidades e os hábitos de uma região determinam comportamentos. Várias pesquisas têm demonstrado 

que os empreendedores refletem as característica de período e lugar em que vivem.

 

Mesmo na era da globalização, em que os empreendedores exercem influência além dos limites de 

sua região, o referencial básico de seu relacionamento permanece no âmbito regional.

 

2.1.4 - Situação do Empreendedorismo Mundial



 

[Dolabela, 1999b] Como um campo de estudo acadêmico, o empreendedorismo é muito novo; 

pode-se dizer que tem cerca de duas décadas. Considera-se que ainda está em fase pré-paradigmática e 

que demorará muito tempo para atingir uma base científica, apesar de ser um campo efervescente em 

termos de pesquisas e publicações.

 

Os primeiros cursos e conferências que se tem notícia tinham maior foco na pequena empresa do 

que no empreendedorismo. Em 1947, a Harvard Business School criou um curso sobre gerenciamento de 

pequenas empresas. Em 1953, Peter Drucker montou um curso de empreendedorismo e inovação na New 

York University.

 

Mas  isto  foram  apenas  atividades  pioneiras.  Muito  tempo  ainda  passaria  até  que  cursos  de 

empreendedorismo fossem oferecidos pelas escolas de administração de empresas.

 

O  empreendedorismo está  atravessando  crescimento  inesperado  em todas  as  suas  dimensões. 

Muitos estudiosos falam em revolução silenciosa, que será para o século 21 mais do que a revolução 

industrial foi para o século 20.

 

Nos Estados Unidos, o número de universidades que oferecem cursos na área passou de 10 em 

1967 para 1.064 em 1998. Existem cerca de 27 revistas científicas, sendo que, destas, dez estão fora dos 

Estados  Unidos.  No  mundo  todo,  o  número  de  empresas  que  surgem  a  cada  ano  é  crescente  e 

impressionante, enquanto as grandes empresas declinam. 

 

Os números apresentados pelas MPME (Micro, Pequenas e Médias Empresas) em todo o planeta 

refletem a sua importância: alta participação no PIB, grande geração de empregos, inovação tecnológica. 

Na Rússia e países do antigo bloco socialista, há uma verdadeira febre de empreendedorismo em que a 

experiência do Ocidente é intensamente procurada.

 

O empreendedorismo vai  além de  uma solução  para  o  problema do desemprego,  mesmo nos 



Estados Unidos, os jovens buscam realizar seus sonhos através do negócio próprio, apesar de  todos os 

riscos  que  este  apresenta.  Acredita-se ser  possível  alterar  a  curva  da  estagnação econômica  e  social 

através de indução de atividades inovadoras, capazes de agregar valores econômicos e sociais.

 

2.1.5 - Situação do Empreendedorismo no Brasil

 

No Brasil, pode-se dizer que o empreendedorismo está apenas começando, mas os resultados já 

alcançados no ensino indicam que estamos no início de uma revolução silenciosa. O primeiro curso de 

que se tem notícia na área surgiu em 1981, na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio 

Vargas, São Paulo, por iniciativa do professor Ronald Degen e se chamava-se Novos Negócios. 

 

No inicio dos anos 1990, o Sebrae-MG apoiou a criação do Gepe – Grupo de Estudos da Pequena 

Empresa, no Departamento de Engenharia de Produção da UFMG, com o objetivo de desenvolver estudos 

na área de empreendedorismo. Entre as atividades realizadas pelo Gepe, destacou-se o oferecimento de 

WORKSHOPS nos anos de 1992 a 1994, ministrados por professores de outros países.

 

Em 1993, o Programa Softex do CNPq, através do seu núcleo mineiro, a Fumsoft, desenvolveu 

uma metodologia de ensino de empreendedorismo, que seria oferecida no curso de graduação em Ciência 

da Computação da UFMG já no segundo semestre daquele ano. Experiência de sucesso, gerando em 

média cinco empresas a cada oferecimento, a disciplina “O empreendedor de informática” ampliou-se e 

ganhou alcance nacional em 1996, através do Programa Softex-Softstart, sendo hoje oferecida por mais 

de cem departamentos de ensino de informática no Brasil.

 

O empreendedorismo continua em desenvolvimento acelerado no Brasil, tendo um número maior 

de projetos de incentivos para impulsionar os empreendedores para abrir suas empresas. E a tendência 

acadêmica é difundir o empreendedorismo a todos os cursos, para que se formar pessoas empreendedoras.

 

2.2 - Características do Empreendedor

 



Segundo Dolabela (1999a), a grande pergunta que os pesquisadores se fazem é: “quais sãos as 

características  dos  empreendedores  de  sucesso?  Eles  têm algo  diferente  dos  outros?”  Hoje  há muita 

concordância  entre  os  cientistas  sobre  as  características  dos  empreendedores  de  sucesso:  traços  de 

personalidade, atitudes e comportamentos que ajudam a alcançar êxito nos negócios. 

            E por que essa preocupação em identificar o perfil do empreendedor de sucesso? Para que se 

possa  aprender  a  agir,  adotando  comportamentos  e  atitudes  adequadas.  Mas  é  importante  termos 

consciência de que ainda não se pode estabelecer uma relação absoluta de causa e efeito. Ou seja, se uma 

pessoa tiver tais características, certamente vai ter sucesso. O que se pode dizer é que, se determinada 

pessoa tem as características e aptidões mais comumente encontradas nos empreendedores, mais chances 

terá de ser bem sucedida.

            

Questões cruciais como: “ é possível ensinar-se a alguém a ser empreendedor?”, “quais são as 

características empreendedoras determinantes do sucesso?”, não encontraram ainda respostas definitivas, 

apesar de a publicação acadêmica na área atingir mais de mil artigos por ano, em cerca de 50 congressos e 

25 títulos especializados.

 

            Se ainda incapazes de estabelecer relações de causa e efeito,  as  pesquisas desenvolvidas por 

acadêmicos e praticantes das mais diversas correntes conseguem, no entanto, encontrar pontos em comum 

no que diz respeito às principais características encontradas nos empreendedores de sucesso. 

 

Sem  conotações  determinísticas,  tais  características  têm  contribuído  para  a  identificação  e 

compreensão de comportamentos que podem levar o empreendedor ao sucesso. Ou seja, não se pode dizer 

que o sucesso será conseqüência de determinadas características compartimentais, mas certamente pode-

se afirmar que um conjunto de condições, presentes no indivíduo, contribuirão para o seu sucesso como 

empreendedor.

 

            Um  dos  campos  centrais  da  pesquisa  na  área  do  empreendedorismo  concentra-se 

fundamentalmente no estudo do ser humano e dos comportamentos que podem  conduzir ao sucesso. Por 

outro lado, o conjunto que compõe o instrumental necessário ao empreendedor de sucesso, ou seja, o 

Know-how tecnológico  e  o  domínio  de  ferramentas  gerenciais,  é  visto  como  uma  conseqüência  do 

processo de aprendizado de alguém capaz de atitudes definidoras de novos contextos: o empreendedor.



 

 Em outras  palavras,  o  indivíduo  portador  das  condições  necessárias  para  empreender  saberá 

aprender o que for necessário para a criação, desenvolvimento e realização de sua visão. 

 

            Segue-se  algumas das  características  importantes  dos  empreendedores,  retiradas  de  pesquisas 

realizadas por  Timmons [1994], Hornaday [1982] e revelam que:

 

O empreendedor tem um “modelo”, uma pessoa que o influencia, onde suas inspirações parte das 

atitudes de seu modelo de empreendedor.

 

O  empreendedor  sempre  tem  iniciativa,  autonomia,  autoconfiança,  otimismo,  necessidade  de 

realização, aliados com perseverança e tenacidade

 

O fracasso é considerado um resultado como outro qualquer. O empreendedor aprende com os 

resultados negativos, com os próprios erros.

 

Para ser empreendedor tem que ter grande energia, muita força de vontade e ser um trabalhador 

incansável, capaz de se dedicar intensamente ao trabalho e saber concentrar os eus esforços para alcançar 

resultados. Importando-se em fixar metas e alcançá-las, lutar contra padrões impostos e diferenciar-se. 

 

O empreendedor tem a capacidade de ocupar um intervalo não ocupado por outros no mercado e 

descobrindo nichos. Tem sempre alto comprometimento e crê no que faz. Tem forte intuição. Como no 

esporte, o que importa não é o que se sabe, mas o que se faz.

 

Cria situações para obter feedback sobre o seu comportamento e sabe utilizar tais informações 

para o seu aprimoramento, sabendo buscar utilizar e controlar seus recursos.

 



O empreendedor é sonhador realista. É racional, mas usa também a parte direita do cérebro.

 

O empreendedor é um líder. Cria um sistema próprio de relações com empregados. É comparado a 

um “líder de banda”, que dá liberdade a todos os  músicos, deles extraindo o que têm de melhor, mas 

consegue transformar o conjunto em algo harmônico, seguindo uma partitura, um tema, um objetivo. 

Sendo  orientado para resultados, para o futuro, para o longo prazo, aceitando também o dinheiro como 

uma das medidas de seu desempenho.

 

O empreendedor tem uma grande capacidade em influenciar as pessoas com as quais lida, e a 

crença  de  que  pode  mudar  algo  no  mundo.  A empresa  é  um sistema  social  que  gira  em torno  do 

empreendedor. Ele acha que pode provocar mudanças nos sistemas em que atua.

 

Para melhorar  seu nível  de relacionamento,  o  empreendedor  tece redes de  relações  (contatos, 

amizades) moderadas, mas utilizadas intensamente como suporte para alcançar os seus objetivos. A rede 

de relações internas é mais importante que a externa.

 

O empreendedor de sucesso, conhece muito bem o ramo em que atua. Cultiva a imaginação e 

aprende a definir visões, traduzindo seus pensamentos em ações.

Define o que deve aprender para realizar as suas visões. É pró-ativo diante daquilo que deve saber: 

primeiramente define o que quer, aonde quer chegar, depois busca o conhecimento que lhe permitirá 

atingir o objetivo. Preocupa-se em aprender a aprender, porque saber que no seu dia a dia será submetido 

a  situações  que  exigem  constante  aprendizado  de  conhecimentos  que  não  estão  nos  livros.  O 

empreendedor é um fixador de metas. Cria um método próprio de aprendizagem. Aprende a partir do que 

faz. Emoção e afeto são determinantes para explicar o seu interesse. Aprende indefinidamente.

 

O empreendedor não e um aventureiro; assume riscos moderados. Gosta do risco, mas faz tudo 

para minimizá-lo. É inovador e criativo. Tem alta tolerância à ambigüidade e incerteza e é hábil em 

definir a partir do indefinido.

 



Mantém  um  alto  nível  de  consciência  do  ambiente  em  que  vive,  usando-a  para  detectar 

oportunidades de negócios.

 

2.3 Relacionamento de um Empreendedor

 

[Pereira,1995] A importância do relacionamento torna-se inevitável para um empreendedor , pois 

muitos empreendedores de sucesso foram e são influenciados  por  empreendedores do seu círculo de 

relações ou por lideres ou figuras importantes, que são tomados como modelos.

 

O empreendedorismo não é ainda uma ciência, apesar de ser uma das áreas onde mais se pesquisa 

e se publica. Isso quer dizer que ainda não existem paradigmas, padrões que possam, nos garantir que, a 

partir de certas circunstância, haverá um empreendedor de sucesso.

 

Sabe-se que o empreendedorismo é um fenômeno cultural, ou seja, é fruto dos hábitos, práticas e 

valores das pessoas. Existem famílias mais empreendedoras do que outras, assim como cidades, regiões, 

países. Na verdade aprende-se a ser empreendedor através da convivência como outros empreendedores, 

em um clima em que ser dono do próprio nariz, ter um negócio, é considerado como algo muito positivo.

 

Pesquisas  indicam  que  as  famílias  de  empreendedores  têm  maior  chance  de  gerar  novos 

empreendedores. As pesquisas indicam, também, que os empreendedores de sucesso quase sempre têm 

um modelo, alguém a quem admiram e imitam. Este modelo pode auxiliar o empreendedor através da 

experiência já adquirida, e também de como alcançar uma ferramenta para poder desenvolver suas idéias. 

Assim a convivência é muito importante nessa área.

 

2.4 - Idéias e Oportunidades

 

Não saber distinguir entre uma idéia e uma oportunidade é uma das grandes causas de insucesso. 

A confusão entre idéia e oportunidade é muito comum entre os empreendedores iniciantes. 



 

Identificar e agarrar uma oportunidade é, por excelência, a grande virtude do empreendedor de 

sucesso. É necessário que o pré – empreendedor desenvolva essa capacidade, praticando sempre. 

 

Atrás de uma oportunidade sempre existe uma idéia, mas somente um estudo de viabilidade, que 

pode  ser  feito  através  do  Plano de  Negócios,  indicará  seu  potencial  de  transformar-se  em um bom 

negócio.

 

 

2.4.1 - Oportunidades e Ameaças

 

            Na escolha da oportunidade devem ser considerados alguns fatores, que podem, ou não, torná-la 

mais atraente. Na análise do novo negócio, o empreendedor não deve esquecer-se de que a concorrência, 

hoje,  é  mundial.  O concorrente  internacional  está  em todo lugar,  e já  chegou à  sua porta.  Assim as 

análises devem considerar parâmetros internacionais.

 

            Sazonalidade – em alguns negócios, as vendas oscilam em função da época do ano, como hotéis 

de praia, sorveterias, cerveja, etc.. Havendo sazonalidade, deve-se estar preparado para enfrentá-la.

            Efeitos  da  situação  econômica  –  deve-se  medir  a  sensibilidade  do  produto  às  variações 

econômicas. Produtos mais baratos e de consumo necessário têm melhores condições de suportar crises.

 

            Controle governamental – os negócios sob controle governamental podem ter as regras alteradas a 

qualquer momento, e nem sempre atendem aos requisitos de competência e qualidade.

 

            Ciclo de vida do setor – É fundamental avaliar o estágio do setor, se está em expansão, estagnação 

ou retração. Em qualquer um deles pode-se encontrar oportunidades, mas o setor em expansão oferece 

condições melhores, uma vez que geralmente a demanda é maior do que aoferta, e os clientes ainda não 

têm tradição de fidelidade aos fornecedores. Nos setores em estagnação ou retração a concorrência é 



acirrada.

 

            Lucratividade – A lucratividade é fator decisivo para a escolha do negócio. Se a lucratividade for 

alta, as chances de sucesso são mais elevadas, e o negócio é menos vulnerável a situações adversas.

 

            Mudanças que estão ocorrendo no setor – As mudanças são fontes de boas oportunidades, mas o 

empreendedor de sucesso deve percebê-las antes dos concorrentes. As tendências são fundamentais, mas 

não prevêem com exatidão as mudanças ou inflexões de um setor.

 

            Efeitos da evolução tecnológica – A tecnologia deve ser objeto de observação do empreendedor, 

devendo o empreendedor estar atento a tudo o que acontece no mundo.

 

            Grau de imunidade à concorrência – O sucesso é mais provável se as barreiras dos concorrentes à 

entrada  de  outras  empresas  no  mercado  forem  menores.  As  barreiras  mais  comuns  são:  capital, 

tecnologia, posição no mercado, poder da marca, fidelidade dos clientes, controle das fontes de matérias-

primas, processo de produção a baixo custo, propriedade de licenças, localização do ponto comercial.

 

            Adequação às características individuais – O empreendedor jamais pode esquecer que a empresa 

deve ser a exteriorização do seu mundo interior.

 

            Potencial de lucro e crescimento – A paixão pelo negócio às vezes torna o futuro empreendedor 

cego às suas verdadeiras chances, impedindo-o de analisar seu potencial com frieza e de ouvir conselhos.

 

            Com todas essas determinantes é preciso avaliar cautelosamente as oportunidades, para que não 

haja riscos de não conseguir atingir as metas.  Para realizar uma boa avaliação se usa um instrumento que 

começa a ser muito difundio entre os empreendedores que é o plano de negócios.

 



2.4.2 - Formando uma Visão

 

[Dolabela, 1999a] Estudos  dizem que, as pessoas motivadas a abrir uma empresa vão criando, 

baseadas na sua experiência no decorrer do tempo, idéias de produtos. 

 

Tais idéias, a princípio, emergem em estado bruto e refletem ainda um sonho, uma vontade não 

muito definida. Ou seja, ainda não sofreram um processo de validação, podem ainda não ser um produto.

            O futuro empreendedor, para aprofundar-se em usa idéia emergente, procura pessoas com quem 

possa obter informações para aprimorá-la, testá-la, verificar se é um bom negócio. Procura também ler 

sobre o assunto, participar de feiras, eventos. 

 

Ao  obter  tais  informações,  a  pessoa  vai  desenvolvendo  sua  idéia  inicial,  agregando  novas 

características,  mudando  alguma  coisa,  descobrindo  ou  inventando  novos  processos  de  produção, 

distribuição ou vendas. E, ao modificar o produto vai atrás de novas pessoas, livros, revistas, feiras, etc.. 

É um processo contínuo de conquistas de novas relações. E esse processo é circular, na medida em que 

tais relações irão contribuir para melhorar o produto, alterando-o e... assim por diante.

 

            Essas idéias iniciais são visões emergentes. Prosseguindo em sua busca, vai chegar um dia em que 

o empreendedor acha que encontrou a forma final do produto e já sabe para quem vai vendê-lo. Nesse 

momento, ele acaba de dar corpo à sua visão central, ou seja, tem um produto bem definido e sabe qual é 

o mercado para seu produto. Esse é o processo de formação da visão. Visões emergentes levam a novas 

relações que, por sua vez, contribuem para aprimorar uma visão emergente inicial (o produto). 

 

Novas relações são estabelecidas em função do novo produto, e, assim por diante, até que seja 

atingida a visão central, que pode ser fruto de uma ou várias visões emergentes. 

 

Mas para desenvolver o processo de formação da visão, o empreendedor tem que se apoiar em 

alguns elementos. O principal deles são as chamadas Relações, já descritas. Mas ele tem  que trabalhar 

intensamente, sempre voltando para os resultados. O alvo não é o trabalho em si, mas o resultado que dele 



advém. Da-se o nome de Energia. 

 

Deve o empreendedor ser uma pessoa com autonomia, autoconfiança, tem que acreditar que pode 

mudar as coisas, que é capaz de convencer as pessoas de que pode conduzi-las para algum ponto no 

futuro,  isso se chama de Conceito de Si. Deve ainda possuir a capacidade de convencer as pessoas de que 

sua idéia é ótima e de que todos vão beneficiar-se dela, tendo então, um bom poder de convencimento. 

Enfim, deve saber persuadir terceiros a ajudarem-no a realizar o seu sonho, tendo a Liderança do 

grupo. Há uma  Visão Complementar, que trata da gerência da empresa, da organização e controle das 

diversas atividades administrativas, financeiras, de pessoal, etc.. Através da visão complementar é que vai 

ser criada a estrutura para que o produto seja vendido aos clientes, da forma mais eficaz possível, gerando 

os resultados esperados.

 

2.5 - Conclusão

 

Unindo as características do empreendedor, com uma boa idéia ou uma visão inovadora, juntando 

com uma boa pitada de bons relacionamentos, são ingredientes para realizar uma ótima oportunidade de 

grandes negócios.

 

Com o intuito de tornar-se realidade uma visão, sugere-se o Plano de Negócios, para o estudo 

minucioso da idéia, podendo assim viabilizar ou não o novo empreendimento.

 

 

 

 

 

 

 



 



3.         Plano de Negócios

 

O Plano de Negócios vem suprir a necessidade de documentar o estudo feito para a viabilização de 

um  empreendimento,  pois  todos  os  empreendedores,  novos  ou  antigos,  para  diminuir  os  riscos  do 

empreendimento necessita deste estudo que pode até livra-los de um empreendimento frustrado.

 

3.1 - Conceito

 

O Plano de Negócios é um instrumento de diminuição de riscos. Ao fazer o Plano de Negócios, o 

empreendedor estuda a viabilidade de um produto, sob todos os aspectos. É também uma linguagem de 

comunicação  do  empreendedor  com  ele  mesmo.  É  um  instrumento  de  reflexão,  pois  indica  novos 

caminhos; a desistência da idéia ou a sua permanência. No plano de negócios os erros saem mais baratos, 

no papel. 

 

É  também uma  linguagem entre  o  empreendedor  e  todos  os  seus  parceiros  que  são:  sócios, 

empregados, investidores, bancos, contadores, agências governamentais de financiamento e etc.

 

O Plano de negócios mostra todos os detalhes como: quem são os empreendedores,  qual é o 

produto, quais e quantos são os clientes, qual é o processo tecnológico de produção e vendas, qual a 

estrutura de gerenciamento, quais as projeções financeiras; fluxo de caixa, receitas, despesas, custos e 

lucros. Possibilitando e viabilizando o possível empreendimento que se tiver em vista.



O Plano de negócios deve ser feito como o  objetivo de identificar as possíveis oportunidades e 

ameaças e de suportar as decisões que o empreendedor deverá tomar para se tornar bem sucedido.

 

Portanto, antes de abrir um negócio, elabore um Plano de negócios. Este instrumento facilitará o 

planejamento da sua nova empresa,  ao mesmo tempo que evitará  que você abra um negócio apenas 

baseado num entusiasmo, sem qualquer estudo prévio.

 

O Plano de negócios é um instrumento que permite ao empreendedor condensar as informações 

que são obtidas no mercado, buscando sensibilizar os parceiros e os investidores. Através do Plano de 

negócios, o empreendedor vai poder verificar as diversas influência ambientais incidentes sobre o seu 

novo negócio, podendo assim, minimizar o seu risco.

 

A utilização do Plano de negócios é algo ainda incipiente no Brasil. Poucas empresas trabalham 

com  essa  metodologia.  Na  Europa  e  principalmente  no  Canadá  e  EUA,  é  uma  ferramenta  usual 

habitualmente utilizado por novos empreendedores e antigos. 

 

3.1.1 - Surgimento e Necessidade do Plano de Negócios

 

O Plano de  negócios  é  uma linguagem para descrever  de forma completa  o  que  é  ou o que 

pretende ser uma empresa. A mesma pergunta, “o que é sua empresa?” induzia a diferentes respostas, 

dependendo de quem a fazia: um banco, um fornecedor, um cliente, um grande distribuidor, um sócio 

potencial, um investidor.

 

O distribuidor queria saber sobre a qualidade do seu produto e sua capacidade de produção; o 

fornecedor sobre sua tradição e capacidade em honrar dívidas; um sócio queria saber sobre o futuro do 

negócio; mas o investidor, seja banco ou capitalista de risco, quer saber sempre sobre tudo o que se 

relacione com a empresa, o seu conjunto.

 



Passado, presente, futuro, qual é a competência de quem a dirige, qual é o potencial de mercado, a 

lucratividade, etc. Surgiu então um documento completo, o plano de negócios, que dá todas as respostas 

sobre a empresa. Mas o principal usuário do plano é o próprio empreendedor, que percebe estar diante de 

uma ferramenta que o faz mergulhar profundamente na análise de seu negócio, diminuindo sua taxa de 

risco e subsidiando suas decisões, que podem até ser de não abrir uma empresa, ou de não lançar um novo 

produto.

 

É uma forma de pensar sobre o futuro do negócio: aonde ir, como ir mais rapidamente, quer fazer 

durante o caminho para diminuir incertezas e riscos. Descreve um negócio: os motivos da existência da 

oportunidade  de  negócio,  como o  empreendedor  pretende  agarrá-la  em como buscar  e  gerenciar  os 

recursos para aproveitá-las. O Plano de negócios é mais um processo do que um produto.

 

O Plano de negócios é dinâmico, vivo, e deve ser sempre atualizado. Não deve ser confundido 

como uma empresa, pois não é o negócio, mas a sua descrição. O Plano de negócios pode indicar que o 

empreendimento  tem  grande  potencial  de  sucesso,  mas  também  pode  dar  evidência  de  que  o 

empreendimento é irreal, que existem obstáculos jurídicos ou legais intransponíveis, que os riscos são 

inconsoláveis ou que a rentabilidade é aleatória ou insuficiente para garantir a sobrevivência da empresa 

ou do novo negócio. Pode sugerir também que o empreendimento deva ser adiado.

 

Este  instrumento  se  torna  parâmetro  de  negociação  interna  e  externa  para  administra  a 

interdependência com sócios,  empregados, financiadores,  incubadoras, clientes, fornecedores, banco e 

etc.. É um instrumento para a obtenção de financiamentos, empréstimos, de persuasão de novos sócios, de 

controle interno, de integração da equipe e envolvimento dos empregados e colaboradores.

 

3.2 - Elaborando um Plano de Negócios

 

Existem várias maneiras de elaborar um roteiro para o Plano de negócios. Por ser uma atividade 

pouco difundida no Brasil, ainda não existe um padrão de formatação do plano, mas os empreendedores 

podem utilizar o modelo que melhor satisfazer as suas necessidades.

 



3.2.1 – Plano de Negócios Simples

 

A seguir apresenta-se um modelo de Plano de negócios que tem grande utilidade em uma visão 

emergente, como informações mais sucintas, objetivas e breves. [Pereira,Santos, 1995]

 

Segue o exemplo:

 

Capa do Plano

 

Nome da empresa

Nome do(s) empreendedor(es)

Endereço

Telefone

Data de apresentação

 

Resumo

 

Descrição resumida do produto e/ou serviço

Curta apresentação do(s) autor(es): (formação, idade, competência e experiência na área)

Missão da empresa

Indice

 

Capítulos e número das páginas



Anexos e número de páginas

 

Capítulo I – Descrição do produto e/ou serviço

 

Principais características (descrição detalhada)

O valor que vai agregar ao consumidor/usuário

Descrição da tecnologia utilizada

Grau de inovação – diferencial em relação aos produtos/serviços existentes

 

Capítulo II – Viabilidade técnica

 

Descrição do Know how necessário tendo em vista a formação do(s)  empreendedor(os)

Indicação das necessidades de mão de obra e recursos materiais

 

Capítulo III – Viabilidade mercadológica

 

Clientela alvo e consumidores/usuários em potencial

Hábitos de consumo

Importância do mercado

Território visado

Tendências do mercado existente

Análise da concorrência

 



Capítulo IV – Perspectivas da empresa

 

Plano  de  implementação  da  idéia:  descrever  como  será  a  empresa:  local  investimentos  necessários, 

equipamentos, pessoal. Fornecer uma idéia dos custos operacionais e do faturamento, considerando os 

três primeiros meses de operação da empresa.

 

Capítulo V – Conclusão

 

Descrever os aspectos que compõem a força da idéia.

 

 

3.2.2 - Plano de Negócios mais complexo

 

[Dolabela, 1999a] Esta é outra alternativa para se fazer um Plano de Negócios. Este modelo é mais 

detalhado, especificando cada detalhe que, pode não ser entendido por muitos empreendedores, por falta 

de conhecimentos administrativos ou burocráticos.

 

Segue-se o exemplo:

 

1 – Capa do Plano

 

            Nome da empresa

Nome do(s) empreendedor(es)

Endereço



Telefone

Data de apresentação

 

2 – Sumário executivo

 

            Enunciado do projeto

            Competência dos responsáveis

            Os produtos e a tecnologia

            O mercado potencial

            Elementos de diferenciação

            Previsão de vendas

            Rentabilidade e projeções financeiras

            Necessidade de financiamento

 

3 – A empresa

 

            Missão

            Os objetivos da empresa

                        Situação planejada

                        O foco

            Estrutura organizacional e legal

                        Descrição legal

                        Estrutura funcional, diretoria, gerência e staff



                        Organograma

            A equipe dirigente – currículos

            Plano de operações

                        Administração

            Comercial

            Controle de qualidade

            Terceirização

                        Sistemas de gestão

            Pessoal

            Administrativo

            Apoio

            As parcerias

 

4 – O plano de marketing

 

            Análise de mercado

                        Setor

                        Tamanho do mercado

                        Oportunidades e ameaças

                        A clientela

                        Segmentação

                        A concorrência

Estratégia de marketing



            Produto

            A tecnologia, a pesquisa e o desenvolvimento, ciclo de vida

            Vantagens competitivas

            Planos de pesquisa e desenvolvimento

            Preço

            Distribuição

            Promoção e propaganda

            Serviços ao cliente (de venda e pós-venda)

            Relacionamento com os clientes

 

5 – Plano financeiro

            

            Investimento inicial

            Projeção dos resultados

            Projeção de fluxo de caixa

            Projeção do balanço

            Ponto de equilíbrio

            Cálculo da rentabilidade

            Análise de investimentos

                        Retorno do investimento

                        Taxa interna de retorno

                        Valor atual líquido

 



 

 

3.3 – Importantes tópicos do Plano de Negócios

 

Todos os requisitos do Plano de Negócios requerem estudos minuciosos para ter como analisá-los 

posteriormente,  mas  existem  algumas  informações  que,  não  são  operacionais,  podendo  dificultar  a 

realização do Plano de Negócios. Estes tópicos são:

Marketing

Plano de marketing

Plano financeiro

 

3.3.1 - Marketing

 

Marketing é o processo de planejamento de uma organização que busca realizar trocas com o 

cliente, cada um com interesses específicos: o cliente quer satisfazer suas necessidades uma empresa quer 

gerar receita. As atividades de marketing são basicamente divididas em quatro áreas, conhecidas como os 

quatro “A”.

 

Análise – É a primeira etapa na atividade de marketing. Consiste em compreender as forças que 

atuam no mercado em que opera ou pretende operar a empresa no futuro. É um processo contínuo de 

investigação  das  condições  que  determinam  a  localização,  a  natureza,  o  tamanho,  a  direção  e  a 

intensidade daquelas forças vigentes no mercado que interessam à empresa comercialmente. É a busca e 

processamento sistemático de informações para reduzir os riscos das decisões. São feitos levantamentos e 

interpretações de informações que visam facilitar algum processo decisório específico. Para se realizar a 

análise, utiliza-se um instrumental denominado pesquisa de mercado.

 

Essas informações envolvem tipicamente o acompanhamento dos resultados de vendas realizados 

nos diversos segmentos de mercado, confrontos dos movimento de venda da empresa com os principais 



concorrentes,  a  evolução  dos  custos  e  despesas  de  venda,  além  de  informações  básicas  de  ordem 

econômica e  social  sobre as  principais  áreas  geográficas  em que  opera a  empresa.  É  uma atividade 

fundamental para manter-se em dia quanto às oportunidades, ameaças, mudanças e tendências do seu 

mercado.

 

Adaptação – É a atividade responsável em ajustar a oferta da empresa – ou seja, as suas linhas de 

produtos/serviços – às forças externas detectadas através da análise, ou seja, ajustar-se às necessidades do 

cliente.  Desing,  marca,  embalagem,  preço  e  assistência  aos  clientes,  conjunto  freqüentemente 

denominado Composto de Apresentação, fazem parte do processo de adaptação.

 

Ativação – É o conjunto de medidas destinadas a fazer com que o produto atinja os mercados pré 

definidos  e  seja  adquirido  pelos  compradores,  com a  freqüência  desejada.  Envolve  o  Composto  de 

Comunicação,  que  consiste  nas  áreas  e  nos  instrumentos  de  distribuição,  logística,  venda  pessoal  e 

publicidade.  Nessa  fase  ocorrem a  escolha  e  o  controle  dos  meios  de  comunicação  que  a  empresa 

utilizará. Visa colocar o produto à disposição do comprador na hora e no lugar em que ele mais deseja o 

produto.

 

Avaliação – Atividade que se propõe a exercer controles sobre os processos de comercialização e 

de interpretar os seus resultados, a fim de racionalizar os futuros processos de marketing. Nela existe uma 

preocupação contínua em se melhorar a relação custo/benefício das atividades sob seu controle. Para isso 

deve haver uma elaboração sistemática de métodos e técnicas destinadas a mensurar os resultados de 

determinadas ações, com o intuito de recomendar melhorias que contribuam para uma maior grau de 

eficácia de futuros processos de fabricação e comercialização. Deve haver um exame periódico, formal e 

imparcial, de todas as operações de marketing, a partir de seus objetivos e padrões de desempenho.

 

Finalidades básicas do marketing é detectar oportunidades (“nichos” mercadológicos) de mercado 

ou demandas inadequadamente satiseitas pelas ofertas existentes, seja da própria empresa, seja de sues 

concorrentes. Preencher esses nichos com o mínimo de recursos e custos operacionais, em troca de uma 

desejável receita.

 

3.3.2 - Plano de Marketing



 

O Plano de Marketing é basicamente um planejamento do marketing mix de uma organização. É 

seu  papel  oferecer  um mecanismo de  orientação  ao  processo  decisório  de  marketing.  Um Plano  de 

marketing é como uma mapa – mostra à empresa aonde ela está indo e como vai chegar lá.

 

Um Plano de marketing deve identificar as oportunidades de negócios mais promissoras para a 

empresa esboçar como penetrar em mercados identificados, como conquistá-los e manter posições. É uma 

ferramenta de comunicação que combina todos os elementos do composto mercadológico em um plano 

de ação coordenado.

 

No Plano de marketing [Dolabela, 1999a], são estabelecidos os objetivos de empresa e, depois, a 

escolha das estratégias mais viáveis para que se atinjam os objetivos. O Plano de marketing disciplina o 

planejador, levando-o a colocar suas idéias, fatos e conclusões de uma maneira lógica. A implementação 

das atividades de marketing deve ser precedida de um Plano de marketing, pois eles mudam de acordo 

com o propósito da empresa. Mas, no geral, apresentam um formato semelhante ao que vem a seguir.

 

Análise de mercado

O setor

A clientela

A concorrência

Estratégia de marketing

O produto 

Preço

Distribuição

Promoção

Promoção e propaganda



Serviços ao cliente (de venda e pós-vendas)

Relacionamento com os clientes

Controle

 

 

3.3.3 – Plano Financeiro

 

Este assunto pode e deve ser pesquisado de maneira mais profunda pelos empreendedores que irão 

fazer  um levantamento  financeiro.  São  tópicos  indispensáveis  que  serão  tratados  a  seguir  no  Plano 

Financeiro :

 

Investimento Inicial: É composto por três tipos de gastos. 

-         Despesas  pré  operacionais  –  gastos  que  o  empreendedor  efetua  antes  de  sua  empresa 

começar a funcionar, ou seja, antes de entrar em operação. Exemplo: Registro da empresa; 

publicidade; marketing; etc..

-         Investimentos  fixos  –  são  os  gastos  com  aquisição  e  instalação  de  máquinas  e 

equipamentos, obras e reformas, móveis e utensílios, veículo, centrais telefônicas, aparelhos 

eletrônicos,  de  informática,  imóveis,  salas,  casas,  lotes,  galpões.  Constituem  também  o 

patrimônio  da  empresa  e  podem ser  vendidos  e  convertidos  em dinheiro  para  o  caixa  da 

empresa.

-         Capital de giro inicial – gastos necessários para iniciar as atividades da empresa, colocá-la 

em funcionamento. São gastos operacionais posteriormente cobertos pelas receitas, mas que no 

início, têm que ser bancados pelo empreendedor. Referem-se a aluguel do imóvel, pró labore, 

salários e encargos, aluguel de telefone, depreciações, luz, telefone, honorários do contador, 

materiais de limpeza, etc..

 

Despesas  Fixas:  São  valores  monetários  pagos  pelos  recursos  utilizados  para  manter  o 

funcionamento do negócio. São aqueles que não mantêm proporcionalidade direta com a quantidade de 



produtos ou serviços, realizados pela empresa.

 

Despesas com Pessoal:  De forma indireta  são gastos com pagamentos de diretores,  auditores, 

contadores e pessoal de apoio que não contribuem diretamente com a produção da empresa. E de forma 

direta são gastos com os funcionários que participam diretamente da produção da empresa.

 

Despesas de produção: São valores monetários pagos para obter e utilizar recursos aplicados para 

produzir  os  produtos  ou  serviços.  Estes  custos  mantêm  proporcionalidade  direta  com  a  quantidade 

produzida. Se aumentar a produção, consequentemente aumenta os custos.

 

Receitas Líquidas: O passo para se projetar a receita é estabelecer o preço de venda do produto, 

que para ser projetado deve-se considerar os preços praticados pelos concorrentes, preços sugeridos pelos 

fornecedores e pela concepção que o consumidor tem do produto. Os custos de produto, especificadas nos 

parágrafos anteriores, são subtraídas a receita bruta, e é dada a receita liquida.

 

Fluxo de Caixa: É uma ferramenta simples, que serve para mostrar se a empresa tem dinheiro para 

pagar suas contas. Apresenta-se abaixo os itens do Fluxo de Caixa.

 

-         Investimento inicial: valor que o empreendedor necessita para iniciar sua empresa.

-         Saldo inicial: é o valor que o empreendedor tem no caixa no primeiro dia de operação na 

empresa.

-         Total de entradas: é o valor total de entradas de dinheiro na empresa, podendo ser  em: 

Receitas de Vendas; Receitas Financeiras; Empréstimos; outras receitas.

-         Total de saídas: todas as saídas de dinheiro da empresa, para pagamentos diversos.

-         Saldo no período: é o total obtido, subtraindo o total de saídas do total de entradas, e indica 

o total que sobrou ou faltou.

-         Reserva de capital: é o valor que a empresa poderá poupar para novos investimentos.



-         Depreciação: valor que aparece como entrada e saída apenas para que o empreendedor se 

lembre que deverá ter esse dinheiro para repor algum equipamento, caso haja necessidade.

-         Fluxo liquido de caixa: valor em espécie disponível em seu caixa, podendo ser verificado 

diariamente ou periodicamente.

 

3.4 - Conclusão

 

A realização de um bom Plano de Negócios, traz vários benefícios ao empreendedor, a começar 

das vantagens de seu produto em relação aos seus concorrentes, prevendo custos menores, facilitando o 

teste inicial de seu produto junto ao mercado consumidor.

 

Tendo em mãos todas as documentações do Plano de Negócios, surge uma necessidade crucial 

para novos empreendedores, o de relacionamentos. Para isso existe instituições e grupos de auxilio ao 

empreendedor que serão vistas no capítulo seguinte.

 

 

 

 



4.         Suportes ao empreendedor

 

Para  a  maioria  dos  novos  empreendedores  são  necessários  auxílios  para  implantação  de  seu 

negócio. Para melhor atender os empreendedores, os grupos de suportes tem aumentado suas estruturas e 

ampliado cada vez mais suas atribuições de suporte para atender as exigências que envolve a iniciativa e a 

acabativa dos novos projetos, para que os empreendedores tenham êxito em seus negócios.

 

4.1 - Grupos de Suporte

 

Com  a  grande  dificuldade  de  empreender  nos  dias  de  hoje,  ou  até  mesmo  encontrar 

empreendedores,  somando  a  falta  de  auxilio  aos  empreendedores  ,  fez  com  que  houvesse  uma 

sensibilizaram de entidades governamentais, universidades,  grupos comunitários a formarem instituições 

de suporte aos empreendedores. O suporte e apoio engloba desde a procura de indivíduos com potencial 

empreendedor até a consolidação do empreendimento e do empreendedor. 

 

4.1.1 - Incubadora de Empresas

 

Incubadoras  são  mecanismos  que  visam promover  a  transferência  de  tecnologia  de  entidades 

geradoras de conhecimento para a economia, envolvendo ações de caráter técnico, científico, político, 

cultural e gerencial no sentido de estimular e apoiar empreendimentos ou novas idéias na sua criação, 



desenvolvimento e interação com o meio empresarial.

 

As  incubadoras  tem  sido  o  instrumento  mais  eficiente  de  suporte  às  pessoas  que  querem 

transformar seus projetos em produtos e serviços, e é um grande estímulo a criação de novos negócios. 

Ela abriga empresas emergentes, em muitos ramos de negócios, nos seus dois primeiros anos de vida.

 

Segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE, 80% das empresas nascentes deixam de existir em um 

ano. O fator de insucesso é a falta de planejamento e despreparo na implantação do negócio. Para as 

empresas             que se desenvolveram dentro de uma incubadora e saíram, ou seja foram graduadas, essa 

porcentagem de fracasso é de 20%. A importância social e econômica de uma incubadora de empresas é 

evidente com suporte ao empresariado, estímulo à iniciativa privada, criação de novos empregos diretos e 

indiretos, fortalecimento sócio-econômico e desenvolvimento tecnológico a região. 

 

O fenômeno das incubadoras de empresas surgiu como uma experiência no EUA, quando, em 

1934, dois jovens universitários tiveram incentivos de professores para iniciar seu próprio negocio. Trata-

se da Hewllet Packard que hoje fatura trinta e cinco bilhões de dólares anuais. Desde então surgiram 

centenas de incubadoras no mundo, a maioria ligada a universidades e centros de pesquisa. As cerca de 

1.400 incubadoras existentes atualmente no mundo.

            

Cada incubadora tem seu próprio regulamento. Mas em termos genéricos, elas atuam a partir de 

alguns princípios comuns. As empresas que ingressam numa incubadora precisa de um projeto que tenha 

potencial de mercado e de sucesso, formalizado através de um Plano de Negócios. Este será submetido à 

aprovação por uma comissão formada por empresários e técnicos da área acadêmica. É um ambiente 

flexível, onde se oferece às  empresas incubadas assessoria na gestão técnica e empresarial, laboratórios, 

telefone, fax xerox, correio, aluguel da área física e outros, geralmente por um período de dois anos.

As empresas incubadas usufruem de toda a infra-estrutura necessária para seu desenvolvimento, 

competindo no mercado, obtendo o conhecimento e a experiência necessários a uma empresa emergente. 

 

A  principal  meta  de  uma  Incubadora  de  Empresas  é  a  produção  de  empresas  de  sucesso, 

financeiramente viáveis e adaptadas ao mercado. Em alguns casos, o suporte dado a elas continua, mesmo 



após deixarem a Incubadora, por um período de até quatro anos. Uma incubadora geralmente é mantida 

por entidades governamentais, universidades e grupos comunitários.

 

4.1.2 – Clube de Empreendedores

 

Os empresários, principalmente os emergentes, lucram muito ao conviverem com os seus pares, 

trocando valiosas informações. No Brasil, essa prática é comum entre as empresas de maior portes. Mas 

entre  as  MPME (Micros,  Pequenas,  Média  Empresas)  o  costume é quase inexistente.  Nos países  da 

Europa e América do Norte, existem vários tipos de agrupamentos de empresários, tais como os  peer 

groups,  que são encontros de empresários, os  ex-groups,  com a finalidade de troca de experiência, o 

quasi-boord, que é uma diretoria virtual, composta por três ou quatro experientes empresários de outras 

firmas, que vão dar conselhos a uma determinada empresa, reunindo-se algumas vezes por ano.

 

São  formas  que  as  empresas  encontraram  para  buscar  algo  vital,  de  uma  forma  barata:  o 

conhecimento  daquilo  que  chamamos  empresariamento,  termo  que  engloba  todos  os  conhecimentos 

classificados como “não relacionados à tecnologia do produto” e que envolvem um empreendimento. 

Sabe-se que, em termos de sucesso empresarial de um produto, a porcentagem puramente tecnológica (no 

caso, domínio das ferramentas de desenvolvimento de software), apesar de essencial, representa não mais 

do que 15% da solução global.

 

Em outras  palavras,  o  domínio  de  conhecimentos  fora  da área  tecnológica  representa  a  parte 

principal  do  desafio  de  um  empreendedor.  A  este  conjunto  de  conhecimentos  chamamos  de 

empresariamento, que abrange o conhecimento nas áreas de planejamento, finanças, pessoal, marketing, 

propaganda, embalagem. Portanto, é nessa área o principal suporte a ser oferecido ao empreendimento 

emergente. 

 

Por sua natureza, qualquer consultoria é uma atividade de alto custo. Para agravar o problema, 

empresas  recém criadas,  justamente  por  sua  alta  fragilidade,  necessitam de  consultoria  do  mais  alto 

gabarito, portanto, mais dispendiosas. Um “Clube de empreendedores”, ou qualquer nome que tenha, é 

uma associação de empresários com o objetivo de trocar de informações, aquisição de conhecimentos e 

sinergia na obtenção de prestação de serviços comuns.



 

Um clube visa à obtenção de consultoria a custos acessíveis. O princípio é que os empresários 

podem aprender com seus pares e que a sua união poderá atrair especialistas que terão o interesse em 

interagir com o grupo.

 

Clubes  de empreendedores  têm demonstrado ser  forte  instrumento de apoio ao crescimento e 

desenvolvimento de empresas. A troca horizontal de informações, de formar estruturada, tem, muitas 

vezes, o efeito de uma consultoria de alto nível. Um dos fatores de sucesso do clube será a capacidade do 

núcleo de atrair empresários já estabelecidos, para dele participarem e contribuírem como conselheiros e 

consultores.

 

Experiências internacionais demonstram que os empresários experientes tendem a ser altamente 

colaboradores em programas desse tipo. Muitos deles entendem que isso faz parte de sua contribuição 

para  o  meio  em que  vivem.  Consultores  de  reputação  e  professores  universitários,  convocados  por 

personagens influentes a contribuírem com o clube, tem também alta motivação para darem ajuda através 

de palestras e estudos de casos, sem interesse financeiro imediato, porque enxergam naqueles empresários 

futuros clientes.

Especificando os objetivos de um Clube de Empreendedores:

 

ü      Dar suporte de empresariamento ao empreendedor da área de software;

 

ü      Desenvolver o perfil do empreendedor, consolidadndo comportamentos, atitudes e 

valores;

 

ü      Auxiliar  os empreendedores nascentes a formar a sua rede de relação no mundo 

empresarial;

 

ü      Acompanhar  e  registrar  sistematicamente  a  evolução  das  empresas  nascentes, 



criando-se mecanismos de retenção e acumulação de know-how na área;

 

ü      Criar um banco de casos par apoio didático;

 

ü      Definir o perfil do empreendedor da região;

 

ü      Identificar as dificuldades do empreendedor em cada fase da empresa, com vistas à 

criação de um programa de ensino e definição de conteúdos adequados.

 

4.2 – Entidades participantes do Suporte ao Empreendedor

 

Os Suportes aos Empreendedores são formados por entidades como:

                        SEBRAE - MG

                        ASSESPRO

                        SOFTEX

                        FUMSOFT,

entre outros.

 

4.2.1 – SEBRAE - MG

 

O SEBRAE Minas  faz parte  de  um sistema criado em 1972 -  Centro Brasileiro  de  Apoio à 

Pequena  e  Média  Empresa  (  Cebrae  )  vinculado ao  Governo Federal.  A partir  de  1990,  a  entidade 

desligou-se  do  setor  público,  transformando-se  num  serviço  social  autônomo,  denominado  Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. 



 

Na  realidade,  este  foi  o  primeiro  orgão  afinado  com  o  antigo  Programa  Nacional  de 

Desestatização, embrião de uma nova prática de gestão de determinados serviços controlados pelo Estado, 

ou seja, a privatização. 

 

Formalmente, trata-se de uma entidade civil sem fins lucrativos, criada pela Lei número 8.029, de 

12  de  abril  de  1990,  regulamentada  pelo  Decreto  número  99.570,  de  9  de  outubro  de  1990, 

posteriormente, alterada, pela Lei número 8.154, de 28 de dezembro de 1990.

 

O  SEBRAE  Minas  substituiu  o  Cebrae,  e  consolidou-se  como  uma  entidade  composta  por 

representantes da iniciativa privada e do setor público. Essa parceria visa sintonizar as ações que buscam 

estimular  e  promover  as  empresas  de  pequeno porte  com as  políticas  nacionais  de  desenvolvimento 

econômico  e  social  do  país.  O  SEBRAE Minas  é  portanto,  uma  ferramenta  prática,  com múltiplas 

funções, que capacita os pequenos empresários a fim de obterem as condições necessárias para crescer e 

acompanhar o ritmo de uma economia mais aberta e competitiva. 

 

A missão da entidade define bem sua função e objetivos: "Através de processos educacionais 

integrados, orientar e apoiar empreendedores e empresas de pequeno porte na criação, desenvolvimento e 

consolidação de empresas competitivas". 

 

4.2.2 - ASSESPRO

 

ASSESPRO,  Associação  das  Empresas  Brasileiras  de  Tecnologia  da  Informação,  Software  e 

Internet foi fundada em 23 de junho de 1976 para representar mercadologicamente e politicamente as 

empresas  de  processamento  eletrônico  de  dados  e  promover,  por  sua  atuação,  a  evolução  técnica  e 

operacional de seus associados. 

 

Hoje a ASSESPRO comporta mais de 1200 empresas de software e serviços de informática a ela 

ligadas por intermédio de dezessete regionais, cada uma com diretoria própria, eleita democraticamente. 



 

O  universo  de  associados  é  composto  de  empresas  privadas  nacionais  dos  segmentos  de 

processamento de dados, produção e distribuição de software, consultoria e treinamento, um dos maiores 

acervos  da  experiência  profissional  brasileira  na  área  da  informática  fora  da  tutela  do  Estado e  das 

grandes corporações privadas, atendendo a um universo de mais de 20.000 clientes de médio e grande 

porte, e a um incontável número de micro e pequenas empresas em todos os recantos do Brasil, assim 

sendo,  podemos  afirmar  que  90%  das  empresas  independentes  têm  sua  presença  assinalada  na 

ASSESPRO.

 

As ações  implementadas pela  ASSESPRO são executadas,  a  nível  nacional,  pela ASSESPRO 

NACIONAL  e  a  nível  de  cada  região  do  país,  pelas  ASSESPRO  Regionais.  Dentre  as  principais 

características  da  ASSESPRO,  bem como  vários  benefícios  de  que  podem usufruir  suas  associadas 

podemos citar: participação efetiva do associado, representatividade de fato, defesa dos interesses das 

empresas,  programas especiais  de fomento,  eventos  internacionais,  nacionais  e  regionais,  geração  de 

negócios  para  os  diferentes  segmentos,  informação ao  empresário,  serviços  ao  empresário,  inclusive 

jurídico. 

 

Neste período, graças a uma atuação política adulta e consciente, a ASSESPRO muito contribuiu 

para garantir espaço real para todas as empresas nacionais do setor, viabilizando suas existências. Esta 

ação, permanente e renovada, tem influenciado no sentido de neutralizar pressões de grupos, dentro e fora 

do País, interessados em ocupar as posições que, por direito, cabem às empresas brasileiras.

 

 A ASSESPRO continuará abrindo espaços reais,  aprimorando sua atuação e congregando um 

número  cada  vez  maior  de  empresas  de  informática,  nos  seus  diversos  setores,  estimulando  a  livre 

concorrência, a competência, enfim, o estabelecimento do correto e verdadeiro regime de mercado e livre 

iniciativa em um segmento que no ano 2000 será responsável por 80% de todo faturamento do Setor de 

Informática no mundo. 

 

4.2.3 - SOFTEX

 



Com sede em Campinas (SP), a Sociedade SOFTEX é uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) que atua de diversas formas, e em diversas frentes, para o crescimento e 

difusão da indústria brasileira de software. Dentre os produtos e serviços oferecidos pela entidade através 

de sua rede de Agentes estão:

 

Ø      Disponibilização de mecanismos de financiamento às empresas de software;

 

Ø      Publicação do ‘Catálogo do Software Brasileiro’;

 

Ø      Incentivo ao empreendedorismo e à geração de novas empresas;

 

Ø      Apoio  ao  processo  de  Qualificação  nas  normas  ISO9000  e  outras  certificações  de 

qualidade e produtividade;

 

Ø      Desenvolvimento e prospecção de negócios, no Brasil e no exterior;

 

Ø      Participação de empresas brasileiras em eventos no Brasil e no exterior, incluídas rodas 

de negócio e missões comerciais;

 

Ø      Capacitação técnica, mercadológica e gerencial;

 

Ø      Consultoria para a produção do Plano de Negócios das empresas;

Ø      Assessoria Jurídica para registro de produtos e outros aspectos legais relacionados ao 

software.

 



Além destas ações,  a SOFTEX vem realizando anualmente no país eventos como o "How to 

Export Software and Services" (HESS), "International Developers Opportunities" (I DO) e "Investment in 

Software Companies" (ISC), visando criar oportunidades de negócios, atrair investidores e consolidar a 

imagem do Brasil como produtor e exportador de software. 

 

A Sociedade para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX) é a entidade gestora 

do Programa SOFTEX, instrumento de apoio a produção e comércio do software brasileiro. Criado pelo 

CNPq em 1993 como Programa Softex 2000,  o  Programa SOFTEX foi  reformulado por  ocasião do 

término de sua vigência, de acordo com a nova política brasileira de software.

 

Inicialmente  chamada  Sociedade  Brasileira  para  Promoção  da  Exportação  de  Software,  a 

SOFTEX também foi reformulada na mesma época, adaptando-se às necessidades da Nova Economia 

brasileira. Hoje, a entidade promove a excelência da tecnologia nacional visando atender à demanada 

local e, consequentemente, atingir o mercado global.

 

Uma parcela significativa do bom resultado do setor de software brasileiro na década de 90 pode 

ser creditada ao Programa Softex 2000 pois, ao capacitar as empresas para exportação, naturalmente as 

estava  tornando  mais  aptas  para  seu  próprio  mercado.  O  Softex  tem  trabalhado  para  difundir  a 

importância de Planos de Negócios, diversificar as fontes de investimentos e, sobretudo, incentivar a 

criação de uma cultura empreendedora no setor de software no Brasil.

 

A Sociedade SOFTEX vem contribuindo para a desconcentração regional do mercado e para a 

capacitação das empresas, tanto no desenvolvimento tecnológico, quanto na gestão empresarial, inovação 

de processos e produtos e sua adequação ao mercado (time-to-market).

 

4.2.4 - FUMSOFT

A FUMSOFT, Sociedade Mineira de Software, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, 

fundada em 1992 pelas empresas mineiras de software estabelecidas em Belo Horizonte, cujo objetivo 

principal é o desenvolvimento e fomento do setor de software na região, visando ampliar a participação 

dessas empresas no mercado nacional e internacional. somos um dos 20 núcleos do programa Softex, 



criado pelo CNPq.

 

4.3 - Descobrindo o Potencial Empreendedor

 

O Potencial Empreendedor de um indivíduo pode ser descoberto em teste aplicados com o intuito 

de reconhecer pessoas que tem o perfil empreendedor, mesmo não tendo ações empreendedoras ou ainda 

não tenha reconhecido seu potencial empreendedor.

 

Com a localização dos empreendedores pode ser feito o aperfeiçoado de suas ações e atitudes 

empreendedoras, através de programas desenvolvidos por entidades de suporte ao empreendedor.

 

O Empretec é um programa que reune o Sebrae, a Agência Brasileira de Cooperação, vinculado ao 

Ministério das Relações Exteriores, e o programa das Nações Unidas para o desenvolvimento - PNUD, 

para viabilizar a competitividade empresarial, através do aperfeiçoamento das características individuais 

do comportamento empreendedor, da assistência técnica, do acesso a banco de dados e a uma ampla rede 

internacional  de  apoio,  possibilitando  assim,  a  criação  de  empresas  inovadoras.  O  Empretec  é  uma 

iniciativa que traz para o Brasil a experiência de programas semelhantes realizados em diversos países do 

mundo.

 

O Empretec desenvolve as potencialidades de sua personalidade para conquista do sucesso no 

mundo dos negócios e familiariza você com os padrões de comportamento do empresário bem sucedido, 

tais como:

 

•      Conhecer seu potencial empresarial pessoal: pontos fortes e fracos.

•      Identificar ou melhorar suas oportunidades empresariais.

•      Entender seu próprio comportamento ao assumir riscos calculados.

•      Apreciar a importância da persistência e cumprimento com contrato de trabalho.



•      Entender a relação existente entre a qualidade e eficiência, e o êxito empresarial.

•      Buscar informações.

•      Avaliar seu planejamento atual e sua capacidade de problemas.

•      Persuadir os outros que cooperem.

•      Usar redes de contatos pessoais e empresariais.

•      Desenvolver estratégias de negócios efetivas.

•      Tirar proveito de suas iniciativas.

 

4.4 - Perfil do Setor de Informática

 

Segundo uma pesquisa realizada pela Sepin, o mercado de Tecnologia da Informação no Brasil 

movimentou mais de R$ 25 bilhões em 2000, dos quais quase R$ 6 bilhões correspondem à software 

comercializado. Segundo Arthur Pereira Nunes, Coordenador da Sociedade SOFTEX, “este número é 

provavelmente  maior  porque  as  vendas  de  hardware  (R$  12,6  bilhões)  incluem  parte  de  software 

‘embutido’ no equipamento, de difícil apuração em separado”.

 

O gráfico da figura 4.1 refere-se às diferentes ramificações de comercialização de informática, 

subdividindo em: software; serviços técnicos; hardware. Vê-se uma crescente comercialização a cada ano, 

com tendências de aumento no faturamento para os anos seguintes.
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Fig. 4.1 Comparativo do inicio da década ao final da década [SEBRAE]

 

 

O estudo, baseado em informações colhidas junto ao próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e 

a Secretaria da Receita Federal.

 

O gráfico da figura 4.2  aponta também déficits sistemáticos na balança comercial de bens finais 

(Importação – Exportação). Para o ano de 2000, este déficit alcança US$ 700 milhões.
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Fig. 4.2 Balança comercial [SEBRAE]

 

O mesmo estudo mostra que o país importou também quase US$ 4 bilhões em partes e componentes para 
equipamentos no ano passado conforme mostra o gráfico da figura 4.3.

 

Fig. 4.3 Importação de partes e componentes para equipamentos [SEBRAE]
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No que diz respeito ao software, os documentos apresentados indicam importações anuais de cerca de US$ 1 bilhão, 
demonstrados na figura 4.4. Esses dados baseiam-se em informações sobre remessa por pagamento de software registrados no 
Banco Central.

 

 

 

Fig. 4.4 Importação de software [SEBRAE]

 

 

4.5 - Conclusão

 

Visto que, para o empreendedor desenvolver suas idéias, existem os suportes ao empreendedor, que os auxiliam na 
abertura de suas empresas. Deve-se empreender pois com a balança comercial em déficit , dá margem para muitas 
oportunidades de negócio, como desenvolver os softwares que são mais importados ou até fabricar componentes de hardware. 
Avalia-se e seja um empreendedor.
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5. Conclusão

 

O  estudo  do  Empreendedorismo,  apesar  de  ser  uma  ciência  tão  recente,  está  se  tornando 

importante estudo para estudantes, empresários e pessoas que tem o potencial empreendedor. Pois num 

mercado inconstante onde estabelecer novos parâmetros de serviços ou produto é o grande diferencial 

para definir o seu lugar no mercado, exige-se a técnica de empreender corretamente. 

 

Isto faz com que o estudo do empreendedorismo seja uma formula certa de aprender formatar e 

documentar uma idéia ou uma oportunidade, usando ferramentas próprias para a obtenção do sucesso do 

empreendedor.

 

A grande preocupação do empreendedorismo é formar pessoas que possam ser empreendedoras 

em suas ações, possibilitando um crescimento pessoal para o empreendedor, mas também um crescimento 

econômico pois estará gerando renda e um melhoramento social gerando empregos e oportunidades.

 

Com tudo, a muito a ser acrescentado ao empreendedorismo, que está apenas iniciando a sua 

contribuição para mundo moderno, fazendo as pessoas mudarem suas atitudes, seus conceitos e forma de 

analisar e resolver seus problemas, pois a partir de uma necessidade individual pode-se surgir idéias, e 

serem transformadas em oportunidades.

 

A globalização, as constantes mudanças mundiais, os conflitos e guerras, trarão sem sombra de 

dúvidas, mudanças no perfil do empreendedor e no próprio empreendedorismo, abrindo assim margens 

para o constante  estudo, e 



atualizações  periódicas  sobre  esta  recente  ciência,  pois  certamente  os  paradigmas  estão  sujeitos  a 

alterações e a novas inovações.

 

Há então uma grande campo para pesquisas e novos trabalhos, pois certamente empreendedores 

com novo perfil e novas habilidade surgiram, criando e transformando os paradigmas existentes.
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