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RESUMO 

A decisão de empreender e a escolha sobre que tipo de negócio, tem sido objeto de 

vários estudos. A relevância do tema está em sua associação às transformações no mundo 

do trabalho. No século XXI, a opção de empreender torna-se, crescentemente, uma forma 

real e acessível para gerar renda, ocupação e trabalho em um ambiente globalizado em que 

grandes organizações reduzem postos de trabalho, onde há diminuição do emprego e 

carreiras mais curtas. Nesse contexto, destacamos a figura do executivo experiente e de 

meia idade, demitido de uma grande corporação e que vê, na abertura do negócio próprio, 

uma opção de gerar renda e ocupação. O objetivo do trabalho é entender os fatores que 

influenciam a decisão desses executivos quando optam por iniciar um negócio próprio, e 

compreender os motivos da opção pelo tipo negócio e seus critérios de escolha, à luz da 

literatura sobre empreendedorismo. Trata-se de estudo exploratório de enfoque qualitativo, 

que investiga como o executivo demitido desenvolve sua opção de empreender. Para tanto, 

foram realizadas cinco entrevistas semi-estruturadas, nas quais os participantes foram 

convidados a narrar suas histórias de vida profissional e a discorrer sobre aspectos 

relacionados ao desenvolvimento de suas carreiras. Participaram da pesquisa cinco ex-

executivos que optaram montar um negócio próprio. A análise do material, gerada a partir 

da transcrição das entrevistas, foi realizada por meio do método de análise de conteúdo. 

Foram realizadas a codificação e a categorização das mensagens contidas nas entrevistas, e 

as informações resultantes desses procedimentos serviram como base para a interpretação 

dos resultados. Os executivos revelaram que o processo decisório e a escolha do tipo de 

negócio a ser montado tiveram como fatores preponderantes o grau de mobilidade e 

conformidade, representado pelo tempo máximo em uma organização, a função exercida 

ou cargo mais desempenhado na carreira, aliado aos fatores de atração e conforto 

financeiro, variando do executivo típico, descrito por Wright Mills, ao empresário 

inovador, descrito por Joseph Schumpeter. A partir dos resultados obtidos, foram 

realizadas algumas reflexões que podem servir como orientações a futuros estudos sobre 

este tema. Estas reflexões converteram-se na proposição de um conjunto de parâmetros de 

análise que visa apresentar o processo de escolha do tipo de negócio do ex-executivo, 

através da dimensão e intensidade de fatos ligados a sua história de vida profissional, 

situação atual e motivações. 

Palavras chave: negócio próprio, empreendedorismo, ex-executivo, motivação. 
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ABSTRACT 

 

The decision of start a new business and the process of choosing what kind of 

business has been the subject of several studies. The relevance of this issue lies in its 

association with changes in the workplace. In the twenty-first century, the option of 

undertaking becomes increasingly a real and affordable way to generate income, 

occupation and work in a globalized environment in which large organizations reduce jobs, 

employment and shorter careers. In this context, we highlight the figure of seasoned 

middle-aged executive, fired from a large corporation, and sees the opening of the business 

itself an option to generate income and occupation. The objective is to understand the 

variables that influence the decision of when executives choose to start their own 

businesses and understand the reasons for the choice of business type and its selection 

criteria in light of the literature on entrepreneurship. This is a qualitative exploratory study 

that investigates how the dismissed executive develops its option to start a new business. 

To this end, there were five semi-structured interviews in which participants were asked to 

narrate their professional life stories and discuss issues related to their career development. 

The participants were five former executives who chose to mount his own business. The 

analysis of the transcript generated from the interview was performed using the method of 

analysis of the content. We performed the coding and categorization of the messages 

contained in the interviews, and information resulting from these procedures were the basis 

for the interpretation of results. Executives revealed that the decision process and choose 

the type of business to be started was, as the most important factors, the degree of mobility 

and accordingly, represented by the maximum time in an organization and the function or 

position most played in his career, together with the factors of attraction and financial 

comfort, ranging from Wright Mills executive typical described to the innovative 

businessman described by Joseph Schumpeter. From the results obtained, there were some 

thoughts that can serve as guidelines for future studies on this topic. These reflections have 

become in proposing a set of parameters, which aims to present the process of choosing the 

type of business of the former executive, through the scale and intensity of facts connected 

with its history of professional life, current situation and motivations. 

 
Keywords: own business,entrepreneurship, a former executive, motivation.  
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INTRODUÇÃO  

  

Existem diversos fatores que levam o indivíduo a criar o negócio próprio. De 

acordo com Hisrich e Peters (2002), o crescimento no interesse pela atividade 

empreendedora de nossa sociedade atual, decorre dos seguintes fatores: do reconhecimento 

da importância do empreendedorismo para a geração de empregos e para a inovação, da 

maior divulgação dos empreendedores pela mídia e da perspectiva de que as grandes 

estruturas organizacionais não oferecem condições para a realização do indivíduo. Degen 

(2009), em sua abordagem sobre os motivos que levam as pessoas a assumirem os papéis e 

os riscos de um novo empreendimento, listou os seguintes motivos: vontade de ganhar 

mais dinheiro, além do que é possível ganhar na condição de empregado; desejo de sair da 

rotina do emprego; vontade de determinar o próprio futuro; necessidade de provar que é 

capaz de realizar um empreendimento; e, desejo de criar algo que traga benefícios para si e 

para a sociedade. 

 

O estudo do ‘conta-própria’ é orientado, como muita polêmica, pela literatura sobre 

empreendedorismo. Como se verá adiante, a definição de empreendedorismo pode ser 

mais restrita ou mais ampla: no primeiro caso, é reservada, apenas, para o empresário que 

arrisca seu capital em negócios inovadores; no segundo, qualifica o ‘conta-própria’, 

independentemente do ramo do negócio, e também funcionários remunerados por bônus 

e/ou salário, mas, com condutas proativas. 

 

A definição mais restrita, conhecida como “empreendedorismo schumpeteriano”, 

transformou-se em caso particular da mais ampla. Ambas as definições, de todo modo, 

aludem a aspectos da personalidade do empresário, às suas motivações na decisão de 

empreender. No ensejo de contribuir para o entendimento do fenômeno do empreender, 

interessa-nos estudar as motivações que precedem a decisão de arriscar a vida no negócio 

próprio. O objeto de análise da pesquisa é o ex-executivo de grandes corporações demitido 

e que opta por empreender o próprio negócio – ou se propõe a tanto. 
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O objetivo deste trabalho é entender os fatores que influenciam a decisão de 

executivos de grandes corporações quando optam por iniciar um negócio próprio. 

Interessa-nos compreender os motivos da opção pelo próprio negócio e os critérios de 

escolha para o tipo de negócio. Como fundamentações teóricas sobre o tema 

empreendedorismo, foram selecionadas as de Schumpeter e Mills. O primeiro trata o 

empreendedor como o herói visionário e inovador; o segundo, como papel social já 

extinto, e no seu lugar sobra, apenas, o executivo, como o “colarinho branco”. 

 

O enfoque desta pesquisa é qualitativo. O enfoque qualitativo é indicado quando o 

pesquisador busca explorar com profundidade um fenômeno social complexo. A pesquisa 

qualitativa trabalha com dados descritivos, obtidos pelo contato direto do pesquisador,que 

interage com a situação, objeto de estudo (SAMPIERI et al,2006; NEVES, 1996). 

 

A definição de “executivo” não é trivial. Ruiz (2005), chama a atenção para a 

grande dificuldade em se definir esse profissional. Ele conclui que a caracterização e 

delimitação desse objeto não poderiam ser feitas, apenas, olhando aspectos como, por 

exemplo, o salário. O mais seguro é entender sua posição estratégica para a sobrevivência 

do negócio: 

 

Propomos, então, pensar os executivos das transnacionais como 
“capitalistas” de uma forma de capital constituído por suas destrezas de 
gestão capitalista.Seu “capital-destreza” está composto por 
competências gerais de gerenciamento – de management de informação 
a management de relações – às que se somam as habilidades, motivações 
e “talentos” necessários para agregar valor à empresa. Esse capital 
inclui atitudes essenciais como flexibilidade e o desapego de esquemas 
tradicionais – e também de lugares, pessoas e coisas – e a capacidade, 
sagacidade e astúcia para a tomada de decisões que impliquem risco. 
Noutras palavras, o valor do capital desse “capitalista” que trabalha 
para a empresa tem relação com o desenvolvimento dessas habilidades e 
competências e o talento que tenha para aumentar com elas o lucro dos 
acionistas e o capital (monetário) da empresa. (Ruiz, 2005: 24). 

 
 

A expressão empreendedorismo tem apelo positivo na sociedade capitalista que 

valoriza o individualismo e a meritocracia. Histórias de negócios – ou até mesmo de 
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carreiras – bem sucedidas ─ são muito exploradas pela mídia. Nessas, o empreendedor é 

personagem central, causa primeira para o sucesso financeiro das organizações, um tipo 

próximo ao do herói mítico: atende a um chamado, enfrenta terríveis dificuldades e, 

finalmente, triunfa. Assim como os mitos, sua experiência é transformada em exemplo, 

fomentando vasta literatura sobre como ser empreendedor, como formá-lo, etc. No campo 

dos debates econômicos, os interesses associados à pequena e média empresa, e até mesmo 

ao terceiro setor, igualmente emulam a figura do empreendedor, visto como responsável 

pelo aumento da oferta de empregos, melhor distribuição da renda e desenvolvimento 

nacional. Novamente, não faltam exemplos de países e setores nos quais o empreendedor 

figura com destaque. Daí os programas de apoio à PME, incubadoras de empresas, entre 

outros (TREVISAN, AMORIM, MORGADO, 2011). No Brasil, a literatura voltada para 

os estudos de gestão, sob forte influência de Schumpeter e das várias teorias sobre 

liderança, também atribui, ao empreendedor, o papel de protagonista nos negócios 

(COSTA,2010). 

 

A expressão ‘empreendedor’ é usada em diferentes contextos da geração de novos 

negócios ou empresas, aos requisitos desejáveis para a contratação de funcionários em 

organizações. No Brasil, onde as taxas de crescimento econômico dos últimos 15 anos 

mantêm-se em torno de parcos 2,5% ao ano, o empreendedorismo tem sido um apelo mais 

forte nesse último sentido: perfil, competência ou comportamento valorizado para a 

carreira em organizações (TREVISAN, AMORIM, MORGADO, 2011). 

 

Desde as primeiras contribuições de Popper (POPPER,1934), sabemos que o 

contexto altera significativamente a capacidade explicativa e preditiva de uma ciência, o 

que é particularmente válido para as ciências sociais. Assim, para organizar o 

entendimento sobre empreendedorismo nessa dissertação, recorremos ao histórico do 

termo, condição para acompanhar os diferentes significados e, acima de tudo, para 

melhorar a decisão sobre os problemas relativos ao empreendedorismo. 

 

Nas mudanças do mercado de trabalho ocorridas nas últimas décadas e nas 

perspectivas de carreiras nas organizações, empreender no próprio negócio, se tornou uma 
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opção de vida para muitas pessoas. A atividade empresarial pode representar uma 

alternativa de atividade profissional mais significativa, trazendo maior satisfação e 

realização no trabalho. No entanto, na literatura sobre gestão, não é consenso que, criar o 

próprio negócio, seja sinônimo de empreendedorismo.  

 

Na perspectiva schumpeteriana, qualquer pessoa que disponha de recursos pode 

iniciar uma empresa, criar uma unidade produtiva com finalidade lucrativa, mas existem 

certas pessoas que são movidas por um potencial realizador e são reconhecidas por trazer 

inovações para a sociedade e impulsionar a economia por meio da atividade empresarial. 

Essas pessoas são chamadas de empreendedores (SCHUMPETER,1997; MCCLELLAND, 

1961; SANTOS,1983). Se na linha schumpeteriana há destaque aos traços de 

personalidade, na perspectiva de Wright Mills, o empreendedor foi função social de uma 

fase específica do capitalismo; terminada essa fase, desapareceram as suas possibilidades. 

 

No primeiro capítulo há a revisão bibliográfica sobre empreendedorismo. São 

identificadas posições ora divergentes, ora complementares. O tema empreendedorismo 

guarda relações próximas com o da inovação, daí a parte final do capítulo abordá-lo à 

necessidade da melhor compreensão dos autores estudados. No capítulo dois, há a 

metodologia do trabalho, justificativas das escolhas metodológicas e o desenho da 

pesquisa. No capítulo três, estão os dados obtidos, à luz dos recortes teóricos selecionados. 

No capítulo quatro, estão as considerações finais com as análises das entrevistas, as 

reflexões e as limitações do estudo. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. HISTÓRICO DO EMPREENDEDORISMO 

 

O termo empreendedorismo abrange muitos conceitos diferentes. Muitos 

pesquisadores se propuseram a definir empreendedorismo, mas não existe um consenso 

entre os diversos significados que a palavra assume. O vocábulo provém do verbo 

entrepreneur, do idioma francês. O significado literal do termo é aquele que está “entre” 

ou “intermediário (GUEDES,2009). 

 

A Figura 1,  estabelece uma ordem cronológica para o desenvolvimento da teoria 

do empreendedorismo e apresenta a evolução da definição de empreendedor: 

Figura 1 – Evolução da definição de empreendedor 
 

Idade 
Média Participante e pessoa encarregada de projetos de produção em grande escala. 

Século 
XVIII 

Pessoa que assumia riscos de lucro (ou prejuízo) em um contrato de valor fixo com o governo. 

Richard Cantillon – pessoa que assume riscos é diferente de quem fornece capital. 

1803 Jean Baptiste Say – lucros do empreendedor separados dos lucros de capital. 

1876 Francis Walker – distinguiu entre os que forneciam fundos e recebiam juros e aqueles que 
obtenham lucro com habilidades administrativas. 

1934 Joseph Schumpeter – o empreendedor é um inovador e desenvolve tecnologia que ainda não 
foi testada. 

1961 David McClelland – o empreendedor é alguém dinâmico que corre riscos moderados. 

1964 Peter Drucker – o empreendedor maximiza oportunidades. 

1975 Albert Shapero – o empreendedor toma iniciativa, organiza alguns mecanismos sociais e 
econômicos, e aceita riscos de fracasso. 

1980 Karl Vésper – o empreendedor é visto de modo diferente por economistas, psicólogos, 
negociantes e políticos. 

1983 Gifford Pinchot – o intra-empreendedor é um empreendedor que atua dentro de uma 
Organização,  já estabelecida. 

1985 

Robert Hisrich – o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, 
dedicando o tempo e o esforço necessário, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e 
sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e 
pessoal. 

Fonte: HISRICH; PETERS, 2002. 
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O início da utilização do termo empreendedor ocorreu na Idade Média. Segundo 

Hisrich e Peters (2002), o termo era usado para identificar participantes ou 

administradores de grandes projetos de produção. O clérigo, pessoa responsável pela 

construção de obras arquitetônicas, seria um exemplo típico do empreendedor. 

 

De acordo com a pesquisa do CEFE International Networks apud Venturi (2003), 

o termo foi utilizado, a princípio, na história militar francesa do século XVII, para 

designar franceses que lideravam expedições militares. Uma outra aplicação do termo, no 

mesmo período, seria para descrever pessoas que estabeleciam contratos com os 

governos para fornecer determinados produtos ou serviços (HISRICH; PETERS, 2002). 

 

Um dos primeiros autores a discorrer sobre o empreendedorismo foi Richard 

Cantillon. Sua obra foi publicada em 1755, vinte e dois anos após sua morte, que ocorreu 

em 1734. Na visão do autor, o empreendedorismo era caracterizado pela compra de 

matéria-prima, por um preço determinado, para processá-la e revendê-la por um outro 

preço, obtendo, além do lucro previsto, um lucro inesperado. Jean Baptiste Say também 

foi um dos primeiros a discutir o conceito de empreendedorismo. Say considerava que o 

desenvolvimento econômico era resultado da criação de novos empreendimentos. Os dois 

autores relacionavam o empreendedorismo às ideias de lucro e dos riscos inerentes ao 

negócio (FILION, 1999). 

 

Já no início  do século XX, Joseph Schumpeter (1883-1950) relacionou novos 

conceitos ao empreendedorismo. Schumpeter,  economista que desenvolveu a teoria da 

“destruição criativa”, associou o empreendedorismo à inovação. Segundo o autor, o 

empreendedorismo corresponde à criação de unidades produtivas, através de novas 

combinações. 

 

Credita-se a Schumpeter as contribuições fundamentais para a definição de 

empreendedorismo, fortemente associado à inovação. O foco da obra Schumpeteriana é o 

desenvolvimento econômico. No cerne do desenvolvimento está a inovação, e o agente da 

inovação é o empreendedor (SCHUMPETER, 1997). Na teoria econômica, é mais 
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reconhecido pelas críticas à teoria do equilíbrio geral do austríaco León Walras e à 

percepção do papel da inovação no desenvolvimento das nações. No campo dos estudos 

organizacionais, suas contribuições para a definição do empreendedorismo são fontes 

obrigatórias para os estudos posteriores. A “Teoria do Desenvolvimento Econômico” foi a 

primeira obra de grande influência, escrita por Schumpeter, publicada em 1911. Nela já 

estão presentes, ainda que de forma incompleta, as principais teses defendidas pelo autor. 

É nessa obra que traz os conceitos e pontos de vista do empreendedor e sua importância 

em todo o processo de desenvolvimento econômico. 

 

Segundo Schumpeter, a perspectiva do equilíbrio geral supõe um Estado 

organizado comercialmente, no qual vigoram a propriedade privada, a divisão do trabalho 

e a livre concorrência. A partir de tais premissas, o autor supõe produzir-se uma tendência 

ao equilíbrio geral entre os agentes econômicos. Nessa situação hipotética, as mudanças 

assumem um papel meramente adaptativo, compatível com oscilações ocasionais, sazonais 

ou contínuas. Esse sistema de reprodução econômica, em equilíbrio estático, é denominado 

fluxo circular, no qual a atividade econômica se apresenta de maneira idêntica em sua 

essência, repetindo-se continuamente, seja no campo da produção, seja no campo do 

consumo. 

 

Para Schumpeter (1997), no entanto, o desenvolvimento resulta das mudanças da 

vida econômica que não lhe são impostas de fora, mas que surgem de dentro, por sua 

própria iniciativa.  

O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno 
distinto, inteiramente estranho ao que pode ser observado no fluxo 
circular ou na tendência para o equilíbrio. É uma mudança espontânea e 
descontínua nos canais do fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e 
desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente". 
(SCHUMPETER,1997 :75). 

 
O autor destaca o tipo de mudança a que se refere:  

 

[...]emerge de dentro do sistema que desloca de tal modo o seu ponto de 
equilíbrio que o novo não pode ser alcançado a partir do antigo 
mediante passos infinitesimais". (SCHUMPETER,1997 :75). 
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É o produtor que, normalmente, inicia a mudança econômica, e os consumidores 

são educados por ele, se necessário; são, por assim dizer, ensinados a querer coisas novas, 

ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que tinham o hábito de usar 

(SCHUMPETER, 1997).  

 

Weber (1967) e  McClelland (1961), trouxeram novas abordagens ao campo do 

empreendedorismo, que passou a ser relacionado ao empreendedor, na figura do 

indivíduo. Weber descreveu como a reforma protestante produziu uma nova característica 

de personalidade, que infundiu um espírito mais vigoroso na atitude de trabalhadores e 

empreendedores, que resultou no desenvolvimento da indústria moderna capitalista. Ele 

explicou a relação entre a iniciativa empreendedora presente no capitalismo e o sistema 

de crenças e valores das sociedades. McClelland associou o empreendedorismo à 

necessidade de realização e iniciou o trabalho da identificação das características de 

um empreendedor (MCCLELLAND, 1961). 

 

Em 1948, Arthur Cole, pesquisador do tema, teve a iniciativa de fundar um centro 

de pesquisas sobre empreendedorismo junto à Harvard University para difundir a 

necessidade e fomentar a realização de pesquisas nessa área (HORNADAY; BUNKER, 

1970 apud FILION, 1999). 

 

Durante os anos 80, ocorreu a expansão das pesquisas sobre o empreendedorismo 

para outros campos do conhecimento. Os pesquisadores mudaram o foco de pesquisa do 

perfil empreendedor para a atividade empreendedora, incluindo a gestão de 

empreendimentos e fatores de sucesso/insucesso de novos empreendimentos. Naquele 

período ocorreu a criação da Conferência de Babson, destinada a pesquisas sobre 

empreendedorismo (FILION, 2000). 

Filion (1999), um dos autores que pesquisam o tema na atualidade, afirma que 

“a visão projetada sobre o futuro de seus negócios é o fator principal de sucesso de 

empreendedores bem-sucedidos”. Suas pesquisas sobre empreendedorismo trouxeram as 

seguintes contribuições: taxonomia do empreendedorismo, ensino do 

empreendedorismo e sistemas gerenciais de empreendedores. 
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Histórico Sobre Empreendedorismo No Brasil 

 

A discussão sobre empreendedorismo no Brasil é recente, se comparada ao 

histórico do empreendedorismo no mundo. A evolução do tema, no Brasil, é identificada 

através da fundação de entidades de apoio ao empreendedorismo e da instituição de cursos 

voltados para a pesquisa do empreendedorismo e a formação do empreendedor, conforme 

apresenta a Figura 2, a seguir: 

 

Figura 2 – Histórico dos estudos e programas de empreendedorismo no Brasil 
 

Fonte: Elaborado com base em SEBRAE, 2011; DORNELAS, 2005. 

 

O ritmo intenso de desenvolvimento, no período de 1951 a 1960, levou o governo 

a desenvolver novas políticas que favorecessem a criação, o desenvolvimento e a 

expansão das empresas brasileiras. Em 1960 foi criado o GEAMPE - Grupo Executivo 

de Assistência à Média e Pequena Empresa. Esse grupo se destinava a contribuir para a 

melhoria de produtividade e fortalecimento da estrutura econômico-financeira da pequena 

1960 Criação do GEAMPE – Grupo Executivo de Assistência à Média e Pequena Empresa 

1964 Criação do FIPEME – Programa de Financiamento à Pequena e Média Empresa 

1972 Criação do CEBRAE - Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média 

Empresa 1981 Criação do curso Novos Negócios na Fundação Getúlio Vargas 

1984 
Instituição do Programa Nacional de Desburocratização 

Criação da disciplina Criação de Empresas na Faculdade de Economia Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo 

1976 
CEBRAE se desvincula da administração pública, mudando para SEBRAE – Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

1991 Instituição do EMPRETEC 

1992 
Fundação Instituto de Administração - Programa de Formação de  Empreendedores 

Criação da Escola de Novos Empreendedores na Univ. Federal de Santa Catarina 

1996 
Implementação, pelo CNPQ, dos projetos Gênesis, de incubação universitária, e Sofstart, de 

ensino de empreendedorismo. 

1999 Instituição do Programa Brasil Empreendedor. 
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e média empresa. Entretanto, sua atuação não foi além do decreto que o constituiu, 

mas a ideia presente na sua criação germinou, e os estudos destinados ao fomento de 

pequenas e médias empresas prosseguiram (SEBRAE, 2011). 

 

Em 1964, com o intuito de auxiliar e financiar o empresariado de pequeno e 

médio porte, o BNDE, hoje BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social), criou o FIMEPE – Programa de Financiamento à Pequena e Média Empresa. 

Com o objetivo de solucionar os problemas de estrutura organizacional, capacidade 

empresarial e tecnologia incipiente, o Governo Federal criou o CEBRAE - Centro 

Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa (SEBRAE, 2011). 

 

O primeiro curso na área do empreendedorismo, no Brasil, foi oferecido pela 

Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em 1981. O curso 

se chamava “Novos Negócios” e partiu da iniciativa do Professor Ronald Degen. Em 

1984, a Universidade de São Paulo, por iniciativa do Professor Sílvio Aparecido dos 

Santos, criou a disciplina de “Criação de Empresas” no curso de graduação da 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo 

(FEA/USP) (GUEDES, 2009). 

 

Em 1990, o SEBRAE se desvinculou da Administração Pública, devido à diretriz 

do Governo Federal de extinguir autarquias e fundações custeadas pela União. Embora 

tivesse se desvinculado da esfera governamental, ele ainda estava fortemente ligado ao 

processo de desenvolvimento, pois suas atribuições eram as de “planejar, coordenar e 

orientar programas técnicos, projetos e atividades de apoio às micro e pequenas empresas, 

em conformidade com as políticas nacionais de desenvolvimento”. Em 1991, o SEBRAE 

lançou, no Brasil, o Empretec, um projeto desenvolvido pela ONU – Organização das 

Nações Unidas, que visava a mudança de comportamento para a melhoria de desempenho 

na gestão empresarial (SEBRAE, 2011). 

 

A FEA/USP, por meio da Fundação Instituto de Administração (FIA) criou, em 

1992, o Programa de Formação de Empreendedores, que era voltado para pessoas da 

comunidade que tinham interesse em abrir o negócio próprio. No mesmo período, foi 
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criada a Escola de Novos Empreendedores na Universidade Federal de Santa Catarina 

(DORNELAS, 2005). 

 

Em 1996, foram implementados dois projetos criados pelo CNPQ: Gênesis e 

Softstart. O projeto Gênesis foi criado com o objetivo de “financiar a geração de novos 

empreendimentos em software e tecnologias da informação em todo o país”, através dos 

Centros de Geração de Empresas. O projeto Softstart constituiu um programa de 

formação empreendedora, através dos departamentos de informática nas Instituições de 

Ensino Técnico Superior – IETS, criado com o intuito de dar suporte ao projeto Gênesis. 

Os dois projetos ultrapassaram os limites da informática e tiveram bastante impacto nas 

universidades, servindo de modelo para a criação de diversos projetos universitários, na 

área do empreendedorismo (GUEDES, 2009). 

 

O Programa Brasil Empreendedor foi lançado pelo Governo Federal em 1999 com 

o objetivo de fortalecer, por meio de mecanismos sustentáveis, a micros, pequenas e 

médias empresas. O programa funciona através dos três pilares básicos: a capacitação do 

empreendedor, fornecimento de crédito e assessoria empresarial. O programa conta com 

a integração de diversos órgãos governamentais e a participação do SEBRAE. 

 

Filion (2000) afirma que o Brasil tem um grande potencial empreendedor. 

Segundo o autor, “A cultura do Brasil é a do empreendedor espontâneo. Ele está 

onipresente. Ele só precisa de estímulo, como uma flor precisa do sol e um pouco de 

água para brotar na primavera”. 

 

Entretanto, para isso, precisa superar diversos obstáculos. Ainda há muito a ser 

feito no campo das políticas governamentais e da educação empreendedora para que o 

Brasil possa aproveitar todo o seu potencial empreendedor. 
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1.2. ABORDAGENS SOBRE O EMPREENDEDORISMO 

 

No campo do empreendedorismo diversas abordagens foram desenvolvidas pelos 

pesquisadores ao longo do tempo, orientadas pelos conceitos de determinada área do 

conhecimento. O economista, o sociólogo, o psicólogo, o antropólogo, o administrador e 

os pesquisadores das demais ciências, interessados no tema, tiveram a sua própria 

forma de definir e organizar os conceitos contidos no empreendedorismo. Diversos 

autores tentaram organizar os construtos desenvolvidos no campo do empreendedorismo 

em escolas, conforme a linha de pensamento dos autores. Assim, foram identificadas 

diversas escolas do empreendedorismo. Entretanto, nesse trabalho, serão abordadas 

apenas as três principais, que foram as adotadas na maior parte das pesquisas 

consultadas: a Escola Econômica, a Escola Sociológica e a Escola Comportamentalista. 

 

De acordo com Filion (1999), Cantillon e Say foram os precursores do 

empreendedorismo vinculado ao pensamento econômico, e não eram necessariamente 

economistas, pois naquela época, qualquer pessoa que se interessasse por organizações ou 

pela criação e distribuição de riquezas era considerada economista. Na definição de 

Cantillon, o empreendedor era aquele que comprava mercadoria a certo preço, para 

vender por um preço não determinado. Para Say, o empreendedorismo consistia na 

combinação de fatores de produção dentro de um organismo.  

 

Joseph Schumpeter foi o grande expoente dessa escola, lançando as bases do 

empreendedorismo, como campo do conhecimento. A teoria de Schumpeter sobre o 

empreendedorismo é parte de um esforço para a construção de um novo conceito para a 

teoria econômica, que ele denominou de “destruição criativa”. Segundo Schumpeter 

(1997), todas as mudanças, realmente importantes, partem do empreendedor, por meio da 

inovação, que corresponde ao início de uma nova função produtiva. De acordo com o 

autor, a destruição criativa é o processo de destruição da ordem econômica por meio 

das inovações realizadas pelos empreendedores, que substituem produtos, processos e 

modelos de negócios antigos, gerando uma nova ordem econômica. 
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Em sua visão, o empreendedorismo é o ato de realizar novas combinações de 

recursos já existentes. O empreendedorismo consiste em fazer inovações e não invenções. 

A característica distintiva do empreendedor é a natureza da inovação de sua atividade e 

essa atividade inovadora gera o desenvolvimento econômico. 

 

Em seu trabalho, Schumpeter discorre sobre as novas combinações de recursos e 

apresenta cinco maneiras pelas quais elas podem ocorrer: (1) a introdução de um novo 

produto; (2) a introdução de um novo método de produção; (3) a abertura de um novo 

mercado; (4) o domínio de uma nova fonte de matéria-prima; e, (5) a criação de uma 

nova organização ou indústria. 

 

Apesar de encontrarem dificuldades em encaixar o empreendedorismo dentro dos 

modelos econômicos, diversos outros economistas abordaram o assunto, trazendo visões 

diferentes sobre a atividade empreendedora. A Figura 3, a seguir, apresenta 

resumidamente as principais ideias dos economistas a respeito do empreendedorismo. 

 

Figura 3 – Empreendedorismo sob a perspectiva da escola econômica 
 

Adam Smith 
Não distinguia o capitalista do empreendedor e tinha a tendência de ver o 
progresso econômico como algo automático. 

Joham Thüner e 
Hans Von 
Mangoldt 

Investigaram e definiram o conceito de lucro como resultado da atividade  
empreendedora. 

Alfred Marshal 
Via o empreendedorismo como sinônimo de gestão de negócios e sugeria que o 
pagamento para essa função seria a remuneração de uma habilidade. 

Léon Walras 
Via a economia como um sistema que reagia a impulsos externos, não tendo o 
empreendedor um papel de impacto no sistema. 

Frank Knight 
O empreendedorismo está associado ao risco e à incerteza. Enquanto o risco pode 
ser calculado, as incertezas não podem ser previstas. 

Mark Casson 
O empreendedor é uma pessoa que se especializa em tomar decisões de como 
coordenar recursos escassos. 

Israel Kirzner 
Empreendedorismo significa estar alerta às oportunidades de lucro. O empreendedor, 
essencialmente, procura descobrir as oportunidades de lucro e ajuda a restabelecer o 
equilíbrio no mercado. 
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Friedrich Von 
Hayek 

O conhecimento novo e inédito é criado por meio do processo de empreendedorismo. 
Ser empreendedor  implica em um processo de descoberta. 

Ludwig Von 
Mises 

O empreendedorismo é gerado pela incerteza do futuro das taxas de demanda e oferta. 
O desempenho do empreendedor é medido pelo lucro que ele consegue obter. 

Fonte: Elaborado com base em (GUEDES, 2009). 

 

 

Nota-se que, pela abordagem econômica, o empreendedorismo está associado ao 

desenvolvimento econômico e à inovação. Essa abordagem procura caracterizar o 

empreendedor pelo que ele faz, ou seja, por sua função. 

 

Diversos estudos foram realizados com a intenção de encontrar nas estruturas 

sociais as explicações para o fenômeno do empreendedorismo. Essa abordagem relaciona 

três aspectos: o desenvolvimento econômico, a atividade empreendedora e a sociedade. A 

análise é realizada tendo como referência o grupo e não o indivíduo. Este é influenciado 

pelas estruturas e instituições sociais. 

 

Max Weber (1967), um dos precursores desta escola, procurou estabelecer um 

paralelo histórico comparativo entre as características peculiares do protestantismo e do 

catolicismo, relacionando-as ao desenvolvimento histórico do sistema capitalista. Weber 

analisa que a religião protestante contribuiu para o desenvolvimento de uma atitude 

positiva em relação ao trabalho e à geração de riqueza, que teria sido um passo importante 

em direção ao desenvolvimento do capitalismo e, por consequência, da atividade 

empreendedora. Weber descreve como a ideologia e os valores interferem no 

comportamento das pessoas e, consequentemente, na formação da sociedade. 

 

Muitos autores exploraram o conceito de capital social, “características 

historicamente sedimentadas em termos culturais”, que constituem o suporte para as 

ações empreendedoras, capazes de gerar o desenvolvimento econômico. Segundo esses 

autores, o capital social herdado pelos empreendedores é um fator chave para a explicação 

do sucesso de suas iniciativas empresariais (FAVARETO, 2005). 
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Outros autores desta escola procuraram compreender a influência de elementos 

sociais, tais como: cultura, família e grupos étnicos, no comportamento empreendedor. A 

influência de fatores situacionais que tem implicações sociais, como emigrações e 

imigrações, também foram investigadas (GUEDES, 2009). 

 

Uma outra linha de estudos no campo da sociologia consiste na análise do 

empreendedorismo utilizando a teoria de redes. Esses estudos são voltados para as 

iniciativas de associação dos recursos disponíveis por meio da conexão de redes em uma 

determinada região, estimulando e fortalecendo a atividade empresarial local (GUEDES, 

2009). 

David McClelland foi um autor de grande importância para o empreendedorismo e 

é considerado um dos precursores da escola comportamentalista. Ele fez um estudo de 

diferentes civilizações, com diferentes culturas e procurou as causas que justificassem 

o desempenho econômico das mesmas. Dentre os fatores identificados, ele direcionou seu 

foco para o fator que considerou o mais importante: a necessidade de realização. 

McClelland tinha intenção de estabelecer uma relação entre a necessidade de realização 

e o crescimento econômico. Ele queria saber o quanto, especificamente, essa necessidade 

de realização resultava em um crescimento econômico mais rápido, e via o empreendedor 

como o elo entre essas variáveis, que possibilitaria a resposta para essa questão 

(MCCLELLAND, 1961). 

 

Na definição de McClelland (1961), o empreendedor é “o homem que organiza a 

firma (a unidade de negócio) e/ou aumenta sua capacidade produtiva”. Segundo o autor, 

a sociedade que tivesse um elevado nível de realização, produziria empreendedores com 

mais energia, gerando, portanto, crescimento econômico mais rapidamente. Em seu 

trabalho, ele se concentra em três pontos principais relacionados ao empreendedorismo: o 

papel do empreendedor, as características do empreendedor e o que constitui o espírito 

empreendedor. 

 

A escola comportamentalista relaciona à figura do empreendedor a necessidade de 

motivação. Enquanto os economistas percebiam o empreendedor através de sua função, os 
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comportamentalistas se preocupavam em analisar o empreendedor, enquanto indivíduo, 

possuidor de características distintivas, influenciado pelo sistema de valores que fez parte 

da sua formação (FILION, 2000). 

 

Segundo Filion (2000), realizar pesquisa na área do empreendedorismo “é como 

entrar dentro de um imenso bazar. Encontra-se de tudo para todos.” Assim, não é 

anormal o fato de existirem tantas definições diferentes para o termo. Tendo em vista 

que ele é o sujeito desta pesquisa, torna-se imprescindível a tarefa de definir quem é o 

empreendedor. 

 

Na definição de Santos (1983), o empreendedor é “o agente responsável pela 

criação de novas empresas, que correspondem a unidades de produção de bens e serviços, 

que visam satisfazer as necessidades da sociedade”. São pessoas que decidem fazer novas 

combinações dos recursos produtivos para estabelecer uma empresa. Em uma outra 

definição, o autor afirma que os empreendedores são inovadores, pois se empenham 

em fazer produtos ou prestar serviços diferenciados, que satisfaçam as necessidades 

demonstradas pelos clientes (SANTOS, 1995). 

 

De acordo com Casson (1982), o empreendedor pode ser definido por meio de duas 

abordagens: a indicativa e a funcional. A abordagem indicativa apresenta o empreendedor 

em termos do que ele é, descrevendo como ele pode ser reconhecido, suas características. 

Utilizando a abordagem funcional, o empreendedor é definido conforme a sua função, 

um empreendedor é o que um empreendedor faz. Sob o ponto de vista da abordagem 

funcional: o empreendedor é alguém que se especializa em tomar decisões de julgamento 

sobre a coordenação de recursos escassos. 

 

Bowen e Hisrich (1986) definiram o empreendedor como alguém que consegue 

criar algo diferente que tenha valor, dedicando tempo e esforço, assumindo os riscos 

financeiros, psíquicos e sociais e, obtendo como resultado, a recompensa em termos 

financeiros e de satisfação pessoal. 
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Para Sigmar Malvezzi (1999), o empreendedor é o “profissional que ‘faz 

acontecer’ porque tem um projeto e decisão”. Ele é caracterizado por identificar 

oportunidades, se empenhar para aproveitá-las, enfrentar riscos e por ter o “compromisso 

com uma desejada transformação”. 

 

Filion (1999) apresenta a seguinte definição:  

 

O empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de 
estabelecer e atingir objetivos e que mantém alto nível de consciência do 
ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de 
negócios. Um empreendedor que continua a aprender a respeito de 
possíveis oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente 
arriscadas que objetivam a inovação, continuará a desempenhar um 
papel empreendedor. Um empreendedor é uma pessoa que imagina, 
desenvolve e realiza visões. 

 

Leite (2000) vê o empreendedor como alguém que é capaz de identificar e 

aproveitar as oportunidades, munido de livre determinação, tendo a ideia de risco no 

lugar do destino. Ele “é um artista, um criador. Cria novos produtos, novos empregos, 

novas coisas. E nunca para.” 

 

Na visão de Dolabela (2006) o empreendedorismo contém as ideias de inovação e 

iniciativa e o empreendedor é um insatisfeito que direciona seu inconformismo para a 

realização de descobertas e propostas positivas para si e para os outros, preferindo 

caminhos não trilhados e sabendo que seus atos irão gerar consequências. 

 

O conceito de empreendedorismo adotado pelo modelo Global Entrepreneurship 

Monitor, GEM (2010), tem um escopo capaz de captar toda e qualquer atividade que tenha 

uma característica de esforço autônomo e que envolva a criação de uma base de recursos. 

Desta forma, pode-se verificar em que medida determinada população é ou não 

empreendedora. Para o modelo GEM, empreendedorismo é: 
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Qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo 
empreendimento, como, por exemplo: uma atividade autônoma, 
uma nova empresa ou a expansão de um empreendimento 
existente. Em qualquer das situações a iniciativa pode ser de um 
individuo, grupos de indivíduos ou por empresas já estabelecidas. 
 

 

Na maioria das definições de empreendedor estão presentes os seguintes 

elementos: inovação, disposição para correr riscos, identificação de oportunidade e 

combinação e utilização dos recursos disponíveis.  

 

A definição adotada neste trabalho é a de que o empreendedor é o sujeito que 

está atento às oportunidades e sabe identificá-las, assume os riscos inerentes ao seu 

projeto e trabalha para a transformação dessas oportunidades em resultados, por meio da 

coordenação dos recursos disponíveis, criando novas empresas, produtos, serviços ou 

processos. 

 

De acordo com Bowen e Hisrich (1986), diversos estudos foram realizados para 

identificar o perfil do empreendedor, mas ainda não foram apresentados estudos 

conclusivos à existência de um conjunto delimitado de características do empreendedor. 

Os empreendedores não constituem um grupo homogêneo, pois se apresentam sob 

diversas formas, com uma grande variedade de características (BIRLEY; MUZYKA, 

2001). Algumas características que podem ser identificadas nos empreendedores: 

 

a) Disposição para correr riscos → Uma das características marcantes do 

empreendedor é a sua capacidade de correr riscos. Na maior parte dos 

casos os riscos se concentram em torno das esferas financeiras, 

psicológicas e sociais. Entretanto, os riscos aos quais, o empreendedor se 

expõe, são moderados e calculados. (BIRLEY; MUZYKA, 2001; LEITE, 

2000). É um mito a ideia de que o empreendedor é um jogador audaz que 

se aventura aos riscos do caminho sem pesar as consequências. 

(HISRICH; PETERS, 2002). Segundo Filion (1999), eles procuram 

minimizar as incertezas no processo de tomada de decisão para atuarem 

frente aos riscos que assumem. Associadas a essa característica, estão a 
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coragem e a audácia. A coragem é a disposição para enfrentar uma 

dificuldade e audácia é o impulso para a realização de atos arrojados. 

 

b) Orientação para a realização →  As pesquisas de McClelland (1961) 

sugeriram que a necessidade de realização é uma característica distintiva do 

empreendedor. Os empreendedores se sentem motivados para criar e 

realizar coisas. Eles fazem as coisas acontecerem e são orientados para a 

ação. Deste modo, são reconhecidos por transformar ideias em negócios, 

transformar sonhos em projetos e transformar projetos em novos processos, 

produtos ou serviços (MCCLELLAND, 1961; LEITE, 2000). 

 

c) Capacidade de identificar e explorar oportunidades →  O empreendedor 

está sempre atento às oportunidades à sua volta. Ele possui um alto nível de 

consciência do ambiente em que vive (FILION, 1999). De acordo com 

Birley e Musyka (2001), a chave para o empreendedorismo é “a 

capacidade de identificar, explorar e capturar o valor das oportunidades”. 

Eles definem a oportunidade como um conceito de negócio que é 

transformado em produto ou serviço a ser oferecido, gerando um lucro 

financeiro. Por ser um indivíduo curioso e atento aos acontecimentos à 

sua volta, o empreendedor tem mais facilidade em saber quando uma 

ideia ou uma situação tem potencial para se transformar em um bom 

negócio (DORNELAS, 2005). 

 

d)  Inovação → A inovação ocorre por meio da vontade do empreendedor 

de fazer as coisas de uma maneira diferente. O empreendedor se esforça 

para estar sempre à frente, trazendo novidades para o meio em que atua. 

Ele está disposto a romper com o status quo e procura fazer as coisas da 

melhor maneira possível. As novidades surgem de suas ideias criativas e 

das tentativas de melhorar as coisas que realizam (FILION,1999; DEGEN, 

2009). 

 

e)  Necessidade de controle → De acordo com Birley e Muzyka (2001), os 

empreendedores gostam de estar no controle e têm dificuldade de serem 
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controlados. Eles tendem a buscar a posição de comando e não se 

sentem confortáveis com a situação de subordinação a outras pessoas. Eles 

“consideram sufocantes os relacionamentos com a autoridade e com as 

estruturas a ela associadas”. 

 

f) Otimismo → Os empreendedores têm uma visão positiva sobre a vida e os 

seus negócios. Eles acreditam que as coisas vão dar certas e colocam o foco 

nas oportunidades e não nas dificuldades. Eles se mostram animados e 

esperançosos quanto ao futuro (DORNELAS, 2005; MOELLER, 2002). 

 

g) Dedicação →  Os empreendedores se dedicam aos seus projetos e não 

economizam esforços para que esses se realizem. Trabalham o tempo que 

for preciso, fazendo tudo o que for necessário para a implementação de 

suas ideias (HISRICH; PETERS, 2002; DEGEN, 2009). 

 

h) Paixão pelo que faz → O empreendedor é um apaixonado pelo que faz. 

Ele tem um profundo envolvimento e comprometimento com o seu 

trabalho. O entusiasmo está sempre presente em suas ações. Ele gosta de 

suas atividades, sente prazer em trabalhar e satisfação em fazer as coisas 

(DORNELAS, 2005). 

 

i) Persistência → É o que move o empreendedor a seguir em frente, 

mesmo com os obstáculos e dificuldades que aparecem no caminho. O 

empreendedor não desiste de seus projetos e acredita que é capaz de 

superar os desafios (DORNELAS, 2005). Outras características dos 

empreendedores que podem ser associadas à persistência é a resiliência, 

que é a resposta positiva a uma adversidade e à flexibilidade, que é a 

capacidade de adaptação às diversas mudanças que ocorrem num ambiente 

(MOELLER, 2002). 

 

j) Sensibilidade à plateia → Os empreendedores sentem a necessidade de 

serem ouvidos e de serem reconhecidos pelo que fazem. Precisam de uma 

plateia que aplauda às suas realizações. Eles se preocupam com a sua 
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reputação e com a opinião que a família, os amigos e o público têm em 

relação a eles (BIRLEY; MUSYKA, 2001). 

 

O empreendedor não está, necessariamente, relacionado à criação de um novo 

negócio. O conceito pode ser aplicado a pessoas que trabalham, com o vínculo de 

emprego, em organizações e realizam alguma inovação, seja em algum produto ou em 

algum processo. Eles são chamados de intra-empreendedores ou de empreendedores 

corporativos (FILION, 2001). 

 

O Intra-Empreendedor 

 

Intra-empreendedor é uma livre tradução da palavra inglesa intrapreneur, e intra-

empreendedorismo é uma livre tradução da palavra inglesa intrapreneuring. Ambas foram 

utilizadas pela primeira vez pelo consultor organizacional canadense Gifford Pinchot III, 

na década de 80. Em seu livro (PINCHOT, 1989) ele mostra uma nova forma de 

empreender e aponta uma alternativa aos empregados com “espírito empreendedor” e que 

não desejam deixar suas empresas para encontrar interlocutores para sua vocação 

empreendedora.  

 

O intra-empreendedorismo, assim como o termo mais conhecido, 

empreendedorismo, define-se como o ato de um indivíduo ou uma equipe tomarem 

iniciativas, motivados pelo desejo de correr riscos calculados, agindo para criar 

oportunidades de negócios que atendam às necessidades de crescimento e de melhoria 

contínua da organização (PINCHOT, 1989). Antoncic (2001) define a atitude intra-

empreendedora como a determinação em busca da solução nova ou criativa para desafiar e 

confrontar as velhas práticas da empresa. Zahra (1995) aborda duas dimensões em sua 

definição do intra-empreendedorismo: o foco na inovação e criação de negócios e a 

renovação estratégica.  

 

Para Wunderer (2001), o intra-empreendedor é um empregado da empresa que 

inova, identifica e cria oportunidade de negócios, monta e coordena novas combinações ou 
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arranjos de recursos para agregar valor. Ele age para atender necessidades latentes e busca 

fazer de forma mais eficaz o que já existe. O objetivo do empreendedorismo 

organizacional é manter e aumentar o valor corporativo no longo prazo, otimizando os 

benefícios dos principais stackholders. Em Russell (1999), o intra-empreendedorismo é o 

aperfeiçoamento das competências organizacionais e empresariais e a expansão de suas 

oportunidades provenientes das inovações criadas internamente. 

 

Para Drucker (1986), o empreendedorismo não está apenas nas pequenas e novas 

empresas. Segundo ele, estes aspectos não são suficientes para que se determine uma 

empresa como sendo empreendedora. É preciso que se crie algo novo, diferente, que se 

mude ou transforme valores. Uma empresa, mesmo que motivada por uma oportunidade, 

mas que não promova uma inovação, não é considerada empreendedora, para Drucker.  

 

O traço comum entre os autores atuais é lidar com o empreendedorismo como 

comportamento, e não como função organizacional ou papel social (como apontavam 

autores pioneiros). O empreendedorismo também está presente nos trabalhadores mais 

graduados das empresas grandes ou antigas – assunto conhecido como empreendedorismo 

corporativo ou empreendedorismo interno, ou ainda, intra-empreendedorismo, em nosso 

entendimento, precisamente, para ajustar a expressão empreendedorismo ao contexto 

econômico das empresas da segunda metade do século XX em diante. 

 

Para Pinchot (1989) o que diferencia o intra-empreendedor do empreendedor são o 

grau de risco assumido e o grau de autonomia durante o processo de empreender. Quando 

essa atividade é desenvolvida por um empregado, ele utiliza os recursos da empresa para 

empreender e está subordinado à estrutura operacional e à cultura corporativa, o que limita, 

em parte, o grau de autonomia para desenvolver tal atividade. Em termos de grau de risco, 

seu salário é fixo, e o fracasso do projeto pode acarretar, no máximo, sua demissão, não 

repercutindo em perdas maiores sobre o patrimônio pessoal, tal como ocorre com o 

empreendedor ao assumir sozinho os riscos financeiros de um projeto. O intra-

empreendedor precisa ter liderança sobre o projeto, ele está subordinado a vários 
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superiores na corporação. Como Pinchot mostra, na Figura 4, existem diferenças 

fundamentais entre empreendedor e intra- empreendedor.  

 

Figura 4 – Diferenças empreendedor versus intra-empreendedor 

 Empreendedor Intra-empreendedor 

Capital Próprio ou de terceiros Da empresa 

Estrutura 

operacional 
Ele cria Utiliza da empresa 

Poder de ação Maior, sobre o ambiente 
Subordinado à cultura 

organizacional 

Fracasso parcial 
Perdas de recursos 

financeiros 
Erro e realinhamento do projeto 

Fracasso total Falência Aborto do projeto e demissão 

Liderança Própria 
Subordinado a vários líderes 

corporativos 

Equipe Monta a sua própria Utiliza a já existente na empresa 

Salário 
Relativo, depende do 

resultado 
Fixo e definido 

Fonte: Pinchot (1989). 

 

O Global Entrepreneurship Monitor 

  
O GEM Global Entrepreneurship Monitor é um consórcio de pesquisadores que 

tem o objetivo de desenvolver pesquisas, de âmbito internacional, sobre a atividade 

empreendedora e de disponibilizar os resultados ao maior número de interessados. O 

Projeto GEM foi criado com a intenção de ampliar nossa compreensão sobre as relações 

existentes entre as percepções de empreendedorismo, a atividade empreendedora e o 

crescimento econômico nacional. Esse trabalho é realizado há mais de dez anos e 

pesquisou sobre a atividade empreendedora em mais de cinquenta países. O GEM 

desenvolve uma rede de informações com o apoio da London Business School e do 

Babson College. No Brasil, o projeto é coordenado pelo Instituto Brasileiro da Qualidade 

e Produtividade (IBQP) e apoiado pelo SEBRAE. No ano de 2010, a pesquisa foi 

realizada em 59 países. Apresentamos neste trabalho alguns dados que revelam um pouco 

do cenário brasileiro de empreendedorismo. 
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O Projeto GEM desenvolveu um modelo para explicação do processo 

empreendedor, caracterizado por dividir a atividade empreendedora em estágios, 

utilizando como critério a fase de criação do negócio e o tempo decorrido. O processo é 

constituído de quatro fases, tendo três pontos de transição, conforme a figura 5 

(GEM,2010). 

 

A primeira fase corresponde ao momento em que a pessoa tem a ideia de iniciar 

um negócio. Essa ideia pode ter sido gerada a partir da visualização de uma oportunidade 

ou pela falta de opção de emprego. Nesse momento existem apenas planos e expectativas, 

mas ainda não são tomadas ações concretas. 

 

A segunda fase é a ocasião em que passos concretos são dados na direção da 

criação do negócio, passando de um estágio de contemplação para a ação. Nesse período 

ele já é considerado um Empreendedor Nascente. Nessa etapa ocorre a mobilização para a 

criação de uma empresa autônoma e independente ou um novo empreendimento 

subsidiado por um negócio existente. Essa fase é marcada pelo nascimento da empresa.  

 

Devido à dificuldade de definir o “momento de nascimento”, o GEM utiliza o 

seguinte critério: “o pagamento de qualquer salário por mais de três meses para 

qualquer pessoa, inclusive aos proprietários, foi considerado como o “evento de 

nascimento da empresa”. Assim, aqueles que, por meio de seu negócio, pagaram salários, 

por menos de três meses, eram considerados empreendedores nascentes. 

 

A terceira fase está relacionada ao tempo de existência da empresa que foi criada. 

Novamente o critério adotado é o pagamento de salários. São compreendidos, nessa fase, 

os empreendimentos que pagaram salários há mais de três meses e menos de quarenta e 

dois meses. Os que se encontram nessa etapa são classificados de empreendedores novos. 

 

A quarta fase corresponde à estabilização do negócio. As empresas dessa fase 

“sobreviveram ao risco da novidade”. O prazo de quarenta e dois meses é o marco que 

define o empreendedor estabelecido. 
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Figura 5 – O Processo Empreendedor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEM, 2010.

 

No Brasil, o empreendedorismo ganhou forças e se popularizou a partir da década de 

90 com a abertura da economia, que propiciou a criação de diversas entidades voltadas para o 

tema, bem como com o envolvimento mais ativo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, SEBRAE, o processo de privatização das grandes estatais e a abertura do 

mercado interno para concorrência externa. Antes disso, o termo empreendedor era 

praticamente desconhecido e a criação de pequenas empresas era limitada em função do 

ambiente político e econômico, nada favorável ao país. (GEM, 2010). 

 

Hoje está disseminado no País que o empreendedorismo é fundamental para a geração 

de riquezas, promovendo o crescimento econômico e aprimorando as condições de vida da 

população. É também um fator importantíssimo na geração de empregos e renda.. 

A Taxa de Empreendedorismo em Estágio Inicial, TEA, é a proporção de pessoas na 

faixa etária entre 18 e 64 anos envolvidas em atividades empreendedoras na condição de 

empreendedores de negócios nascentes ou empreendedores à frente de negócios novos, ou 

seja, com menos de 42 (quarenta e dois) meses de existência. 
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No Brasil, a TEA de 2010 foi de 17,5%, a maior desde que a pesquisa GEM é 

realizada no país, demonstrando a tendência de crescimento da atividade empreendedora, 

conforme pode ser observado na figura 6, considerando a população adulta brasileira de 120 

milhões de pessoas. Isto representa que 21,1 milhões de brasileiros estavam à frente de 

atividades empreendedoras, no ano. Em números absolutos, apenas a China possui mais 

empreendedores que o Brasil, a TEA chinesa de 14,4% representa 131,7 milhões de adultos à 

frente de atividades empreendedoras no país. 

 

Figura 6 – Evolução da taxa de empreendedores iniciais (TEA) Brasil - 2002: 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa GEM Brasil 2002:2010 

 

 

1.3. EMPREENDEDORISMO POR OPORTUNIDADE E POR 

NECESSIDADE 

  

A motivação para iniciar uma atividade empreendedora é um dos temas mais 

fundamentais para a pesquisa GEM porque denota a natureza do empreendimento nos países 

analisados. 

 

Vale lembrar que o empreendedorismo por oportunidade é mais benéfico para a 

economia dos países, onde os empreendedores que iniciaram o seu negócio, por vislumbrarem 

uma oportunidade no mercado e como forma de melhorar sua condição de vida, têm maiores 

chances de sobrevivência e de sucesso. Em compensação há pessoas que empreendem como 

única opção, ou seja, pela falta de melhores alternativas profissionais; são os empreendedores 
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por necessidade. Porém, mesmo o empreendedorismo por necessidade, pode gerar 

oportunidades de negócios e se transformar em empreendimentos por oportunidade. 

 

De acordo com Kirzner (1973), o papel único do empreendedor na economia, é 

encontrar e explorar oportunidades obtendo vantagem de desequilíbrios econômicos, isto é, 

conhecendo e reconhecendo oportunidades que outros não conseguem. O autor introduziu o 

conceito de perspicácia empreendedora (“entrepreneurial alertness”) que definiu como sendo 

a habilidade para perceber, sem necessariamente estar procurando, oportunidades que até 

então foram negligenciadas. 

 

O processo de identificação ou reconhecimento de oportunidades é uma nova área de 

importância vital para o estudo do Empreendedorismo (LUMPKIN et al., 2001). 

 

No Relatório Global GEM 2010 são feitas importantes considerações a respeito da 

situação econômica e social dos países e a motivação para empreender, as quais são 

reproduzidas a seguir: 

Empreendedores por necessidade são aqueles que iniciaram um 
empreendimento autônomo por não possuírem melhores opções para o 
trabalho e então abrem um negócio a fim de gerar renda para si e suas 
famílias. Empreendedores por oportunidade optam por iniciar um novo 
negócio, mesmo quando possuem alternativas de emprego e renda. 
Pesquisando mais profundamente essas pessoas e seus motivos, o GEM 
verifica ainda se esses empreendedores por oportunidade o fazem para 
manter ou aumentar sua renda ou pelo desejo de independência no trabalho. 

 

No Brasil, desde o ano de 2003, os empreendedores por oportunidade são maioria, 

sendo que a relação oportunidade X necessidade tem sido superior a 1,4 desde o ano de 2007. 

Em 2010 o Brasil, novamente, supera a razão de dois empreendedores por oportunidade para 

cada empreendedor por necessidade, o que já havia ocorrido em 2008. Em 2010, para cada 

empreendedor por necessidade havia outros 2,1 que empreenderam por oportunidade. Este 

valor é semelhante à média dos países que participaram do estudo, este ano, que foi de 2,2 

empreendedores por oportunidade para cada um por necessidade (GEM, 2010). 
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Ainda no Brasil, em 2010, entre os empreendedores por oportunidade, 43% o fizeram 

pela busca de maior independência e liberdade na vida profissional; 35,2% pelo aumento da 

renda pessoal; 18,5%, apenas, para a manutenção de sua renda pessoal, enquanto 3,3% 

citaram outros motivos, ou seja, 78,2% vislumbram uma oportunidade de aprimorar a vida 

com o negócio que estão abrindo (GEM, 2010).  

 

Quando se observa a análise, segundo o estágio do empreendimento – nascentes ou 

novos ─, tem-se que a razão é ainda maior entre os empreendedores nascentes. Desde 2004 a 

razão entre oportunidade e necessidade para empreendedores nascentes é superior à verificada 

na TEA. Em 2010 foi de 3,1, ou seja, para cada empreendedor iniciando seu negócio por 

necessidade, havia outros 3,1 que o faziam por oportunidade (Figura 7). 

 

Figura 7 – Empreendedores iniciais e nascentes, oportunidade x necessidade – Brasil – 

 
Razão Oportunidade / Necessidade 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Empreendedores Iniciais 0,8 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 2 1,6 2,1 

Empreendedores Nascentes 0,7 1,1 1,3 1,7 2,3 1,7 2,6 2,9 3,1 

Fonte: Pesquisa GEM Brasil 2002:2010 

 

 

Observa-se, pela pesquisa, que o empreendedorismo por necessidade está mais 

suscetível à conjuntura econômica, por isso tende a diminuir quando aumenta a oferta de 

emprego. Em 2010 houve uma diminuição da taxa de desemprego acompanhada do aumento 

dos trabalhadores formais na economia nacional. Consequentemente, muitos dos brasileiros 

que seriam impelidos a empreender por necessidade, encontraram um emprego. Dessa forma 

há maior probabilidade de surgirem os empreendedores por oportunidade, por serem estes 

mais preparados e vocacionados para se aventurarem no mundo dos negócios. 

 

Entre a população brasileira, 78% consideram o empreendedorismo como uma boa 

opção de carreira, enquanto esse índice baixa para 76,2%, entre os empreendedores brasileiros 

em estágio inicial (Figura 8). 
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Figura 8 – Percepções sobre o empreendedorismo – Brasil – 2010 

Brasil 

% da população de 
18-64anos que afirmam 
que empreender é uma 
boa opção de carreira. 

% da população de 18 ─64 anos que 
afirmam que aqueles que 

alcançam sucesso ao iniciar um 
novo negócio têm status e 

respeito perante a sociedade. 

% da população de 18-64 anos 
que afirmam que veem 

constantemente na mídia 
histórias sobre novos negócios 

bem sucedidos. 

Todos 
respondentes 

78 79 81,1 

Empreendedores 
Iniciais 

76,2 83,4 83,3 

Fonte: Pesquisa GEM Brasil 2010. 
 

 

Diversos são os motivos que levam as pessoas a optarem por criar o negócio próprio. 

Essa motivação foi tema de alguns estudos, que se propuseram a investigar os motivos 

pessoais que estavam relacionados ao empreendedorismo. Ao analisar as razões apresentadas 

pelos empreendedores foram encontrados alguns fatores propulsores do empreendedorismo e 

percebeu-se que alguns fatores atraíam as pessoas para a atividade empreendedora (fatores 

pull), enquanto outros fatores empurravam as pessoas para essa atividade (fatores push) 

(MALLON, 1998; SCHJOEDT; SHAVER, 2007; HITTY, 2005). 

 

Dessa forma, os fatores pull se apresentam como um chamado ao empreendedorismo, 

eles exercem sobre o indivíduo uma atração pela atividade empreendedora. Dentre os fatores 

pull, foram listados: 

· Realização de um sonho → muitas pessoas optam pelo empreendedorismo 

pelo fato de o negócio próprio representar uma idealização

caso das pessoas que apresentam o discurso: “eu sempre quis ter o meu 

negócio próprio”. 

· Busca de independência e autonomia → nesse caso, as pessoas querem ter o 

controle sobre o próprio trabalho, não querem mais ter chefe; são atraídas pela 

liberdade que o negócio próprio representa. 

· Busca de propósito → são as situações em que as pessoas procuram encontrar 

um significado para o seu trabalho e decidem empreender pela possibilidade de 

realizarem um trabalho que esteja de acordo com as suas ideologias, seus 

valores e seus princípios. 
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· Busca de desafios → s que estão, sempre, querendo 

superar seus limites. Assim, veem o empreendedorismo como uma 

oportunidade para colocarem em prática suas habilidades, e os riscos do 

negócio, que poderiam ser vistos como inibidores, funcionam como estímulo. 

· Busca de flexibilidade → ocorre quando as pessoas querem a liberdade de 

trabalhar nos horários que lhes sejam favoráveis

preocupação com o balanço entre trabalho e vida pessoal / familiar.  

· Oportunidade de aumentar os rendimentos → situação em que a pessoa 

vê o novo negócio como um empreendime

econômicos que o negócio . 

Não , para garantir a 

sobrevivência. Esse item envolve somente os casos em que o empreendedor 

possui estabilidade financeira e visa aumentar a sua renda. 

 

Os fatores push, por outro lado, representam forças que impelem as pessoas ao 

empreendedorismo. Elas não empreenderam um negócio pelo desejo de empreender e, sim, 

pela falta de outras alternativas melhores. São considerados fatores push: 

 

· Desilusão / decepção com as organizações → muitas pessoas se 

decepcionaram com as organizações pela falta de condições de crescimento ou 

desenvolvimento, pelo relacionamento ruim com os chefes ou por expectativas 

frustradas pela organização. 

· Insegurança em relação às organizações → devido às reestruturações, fusões 

e aquisições instável pelas pessoas, 

que temem que a demissão possa ocorrer a qualquer momento. Dessa forma, “o 

risco de abrir um negócio próprio parece menos arriscado do que o emprego 

em organizações privadas”.(HITTY, 2005). 

· Fuga do Desemprego → inclui-se nesse item o caso das pessoas que não 

conseguem ocupação nas organizações e empreendem para garantir a renda e o 

trabalho, independente de seu nível de qualificação. 
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O desemprego frequentemente aparece como uma das explicações para o 

empreendedorismo, na atualidade. De acordo com Pastore (1997), o desemprego é um 

problema mundial e o número de pessoas que precisam trabalhar é muito superior à 

quantidade de empregos ofertados. Gerar emprego é uma atividade dispendiosa em função do 

custo elevado das novas tecnologias, do peso dos encargos sociais e da excessiva 

regulamentação do emprego. 

 

As elevadas taxas de desemprego ocorrem em decorrência de: a) do avanço 

tecnológico, que extinguiu inúmeros postos de trabalho, através da automatização e exigiu 

maior capacitação dos trabalhadores. Esses trabalhadores precisam se qualificar e se preparar 

para lidar com as novas tecnologias no desempenho de suas funções. Entretanto, nem todos 

conseguem (GUEDES,2009); b) da pressão das empresas por competitividade e, 

consequentemente, por redução de custos. Reduzir custos, em muitos dos casos, implica em 

demitir pessoas. As organizações buscam estruturas cada vez mais enxutas e flexíveis, 

procurando operar com o mínimo de pessoas possível (SANTOS, 1995); c) do aumento da 

oferta de trabalhadores no mercado de trabalho, tornando esse mercado mais competitivo e 

mais exigente. Os critérios de qualificação são cada vez mais rigorosos; d) surgimento de 

novas relações de trabalho, que exigem mais flexibilidade por parte das organizações e dos 

trabalhadores. A terceirização, que consiste em transferir a outros as atividades que não estão 

diretamente relacionadas ao negócio principal da organização, é um exemplo de forma de 

alternativa de trabalho (SANTOS, 1995; PASTORE, 1997). 

 

Ao analisar a crise do emprego, Pastore (1997), afirma que a tendência para o mundo 

do trabalho, no futuro, é a flexibilização das relações de trabalho. A relação de trabalho será 

semelhante à execução de um projeto, que tem começo, meio e fim, em que o contrato é 

vigente pelo tempo de duração do projeto.  

 

Os trabalhadores se transformarão em prestadores de serviço, podendo trabalhar para 

várias organizações. 
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1.4. GRAU DE INOVAÇÃO 

 

No GEM de 2010 , o Presidente do Conselho Deliberativo do IBQP e Presidente da 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Rodrigo da Rocha Loures, cita, na 

apresentação do relatório: 

 

[...], apesar da clara vocação de nossa gente ao empreendedorismo, a 
pesquisa GEM nos mostra que a inovação ainda é incipiente no seu dia-a-
dia, apesar da clara evolução nos últimos anos. Uma empresa só consegue 
ser inovadora atuando em um ambiente inovador, e esse um desafio que 
precisamos enfrentar.  

 

Os empreendedores brasileiros oferecem produtos ou serviços conhecidos dos seus 

consumidores (Figura 9), já que apenas 16,8% consideram que o produto é novo para todos 

ou alguns consumidores, média inferior aos mínimos atingidos pelos países impulsionados 

por fatores e pela inovação. Para, apenas, 7,5% será novo para todos os consumidores, 

conforme quadro abaixo. 

 

Figura 9 – Empreendedores iniciais - conhecimento do produto ou serviço – Brasil 

Produto ou Serviço Proporção (%) 

Novo para todos 7,5 

Novo para alguns 9,3 

Ninguém considera novo 83,22 

Total 100 

Fonte: Pesquisa GEM Brasil 2010 

 

Os empreendedores brasileiros enfrentam maior concorrência que muitos dos países 

analisados na pesquisa. Apenas 37,5% afirmaram que o seu produto ou serviço encontra 

pouca ou nenhuma concorrência. Esta média é inferior a dos países dos diversos graus de 

desenvolvimento econômico analisados. 

 

Pode-se observar na Figura 10, que o empreendedor brasileiro tem pouca percepção 

quanto à ocupação de nichos mercadológicos, dado que mais de 93% dos empreendimentos 

estão envoltos e expostos a algum nível de concorrência direta. 
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Figura 10 – Nível da concorrência dos empreendedores iniciais – Brasil – 2010 

Concorrência Proporção (%) 

Muitos concorrentes 63,0 

Poucos concorrentes 30,4 

Nenhum concorrente 6,6 

Total 100,0 

Fonte: Pesquisa GEM Brasil 2010 

 

 

1.5. O EXECUTIVO SEGUNDO WRIGHT MILLS 

 

O executivo pode ser um advogado, um engenheiro, um médico, um administrador de 

empresas, mas é também um profissional de negócios ou até mesmo, como quer Wright Mills 

(1979), ao se referir à alta gerência da organização capitalista, é aquele que “faz dos negócios 

uma profissão”. 

Vista do alto, a gerência é o ethos dos altos círculos: concentrar o poder em 
poucas mãos, mas ampliar a equipe de auxiliares. Dar aos subordinados a 
impressão de também participarem do que eles participam. Criar cursos 
para gerentes e controlar o que eles aprendem; estabelecer um sistema 
duplo de comunicações: as ordens descem e as informações sobem. Manter 
um controle rígido sobre os outros, mas não os dominar, e sim às suas 
experiências; não deixar que eles tomem conhecimento do que não lhes é 
dito. Entre a decisão e a execução, entre a ordem e a obediência, só deve 
haver o reflexo. Ser claro, judicioso, racional; controlar a personalidade e 
cuidar da aparência; fazer dos negócios uma profissão. (Wright Mills, 
1979:100). 

 

Wright Mills, um sociólogo americano, foi um crítico ferrenho do arranjo que se 

firmou dos trabalhadores, que não os de chão de fábrica. Para ele, os colarinhos brancos não 

vendem apenas seu tempo e energia, vendem, também, suas personalidades; entedia-se no 

trabalho, enerva-se no lazer e essa terrível alternância o esgota. 

 

O sofrimento físico dos operários industriais do século XIX encontra paralelo, em um 

nível psicológico, entre os empregados do século XX. O novo homem parece não ter raízes 

firmes, nem qualquer segurança que dê sentido a sua vida. Ele não tem consciência histórica, 

porque seu passado foi breve e sem glória; ele não viveu uma idade de ouro que pudesse 

recordar-se nos momentos de dificuldade. Está freneticamente apressado porque não sabe 
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onde vai; vive paralisado pelo medo, talvez porque não saiba o que o amedronta. Ainda no 

início do século XXI, percebem-se sinais claros destas questões quando observamos a 

precariedade e a degradação das condições de trabalho e renda (MILLS, 1979). 

 

As classes médias americanas, ao contrário das europeias, entraram na história 

moderna como uma grande camada de pequenos empresários. A industrialização da América, 

especialmente após a Guerra Civil, deu origem não à grande camada de pequenos 

negociantes, mas, ao capitão de indústria. Na imagem clássica, o capitão da indústria era, 

concomitantemente, o construtor e um astuto financista; mas, sobretudo, um homem de 

sucesso. Era o ativo proprietário da empresa que criara e dirigia. A glória atribuída a esse 

herói urbano da antiga classe média, foi devida ao seu êxito em duas frentes: como tecnólogo-

industrial e negociante-financista (MILLS, 1979). 

 

Para Mills (1979), a empresa moderna inclui determinados elementos que preenchem 

a fórmula burocrática: eles seguem limites de autoridade claramente definidos estando, cada 

um deles, relacionado a outros limites e todos relacionados aos objetivos da firma. A esfera de 

suas atividades e sentimento é limitada pelas responsabilidades e exigências de suas 

especialidades. O poder que exercem baseia-se no cargo ocupado; todas as relações mantidas 

dentro da empresa são de caráter impessoal e determinadas pela estrutura hierárquica formal. 

Seu futuro é totalmente calculável, pois está submetido às regras existentes e às sanções 

explícitas. Eles são nomeados em função de sua formação; sua carreira é assegurada, e o 

sistema de promoções obedece a um esquema regular.  

 

Na grande empresa o fato de não serem os executivos os donos da propriedade que 

administram, significa que suas decisões não arriscam a propriedade pessoal. Quando os 

lucros são altos, continuam a receber altos salários e bônus. Quando são baixos ou realizam 

prejuízos, seus salários continuam bons, embora os bônus sejam reduzidos.(MILLS,1975). 

 

Destacam-se dois tipos de executivos cujas adaptações pessoais mais se aproximam do 

tipo burocrático. Na cúpula de algumas hierarquias geralmente encontramos pessoas calmas, 
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ponderadas e tranquilas, cujo comportamento, no entanto, revela falta de segurança. São 

homens taciturnos que se dão ares de grande importância, aparentemente sem muita coisa 

para fazer, e que só agem após lenta reflexão. Reduzem os riscos das decisões pessoais, 

seguindo minuciosamente as regras, e ficam extremamente angustiados quando devem tomar 

decisões não previstas por regras anteriores. Como são homens que fazem os outros 

trabalhar, estão cuidadosamente protegidos da opinião externa pelo círculo de subordinados e 

assistentes ao seu redor. Prezam muito a aparência de autoridade e, por isso, estão sempre 

ajustados com os propósitos do empregador ou de outros superiores; os objetivos da empresa 

tornam-se seus objetivos pessoais. São escolhidos pelos acionistas como homens de 

confiança, de ambições moderadas, que podem ser mantidos dentro dos padrões (MILLS, 

1979). 

 

Semelhantes ao tipo burocrático, mas, em geral, com uma situação menos garantida, 

estão os "veteranos". Quase sempre dizem que começaram na empresa quando ela ainda era 

pequena, ou em outras firmas que foram absorvidas pela grande. Seguem, fielmente, as 

instruções, sentem-se inseguros fora dos limites das ordens explícitas, fogem dos primeiros-

planos e passam adiante as responsabilidades. Geralmente sentem haver uma desproporção 

entre suas capacidades e experiências, e como sabem que não podem competir com os outros, 

procuram ganhar respeito mantendo uma atitude pedante. Obedecendo, minuciosamente, a 

todas as formalidades no trato dos companheiros e do público, procuram obter uma 

deferência adicional pela conformidade às regras. São extremamente sensíveis aos aspectos 

formais de seu posto, e sentem que sua segurança pessoal é ameaçada por tudo aquilo que 

poderia afastá-los da situação mantida (MILLS, 1979). 

 

Existem, ainda, outros tipos de gestores, adaptados à vida burocrática, mas que não se 

ajustam, de modo algum, à imagem corrente do burocrata. O espírito burocrático não é o 

único elemento em sua personalidade. Entre os executivos mais jovens, dois tipos revelam 

uma combinação dos traços característicos do empresário e do burocrata. Um deles é o 

tipo "dinâmico", quase sempre proveniente do setor de vendas ou de publicidade, que 

representa uma ameaça para seus superiores na hierarquia, especialmente o "veterano* e, 

também, às vezes, o "taciturno". Não raro, com o tempo, o "dinâmico", talvez, se acalme; 
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ocasionalmente, isso ocorre com um deles, que se torna, então, um brilhante auxiliar, 

estimado e protegido pelo chefe. Se ele demonstra uma lealdade a toda prova, e toma cuidado 

para não suscitar inquietações com sua inteligência, certamente irá longe. Alguns dinâmicos, 

no entanto, não se dispõem de bom grado ao papel de brilhantes auxiliares de um chefe. 

Tornam-se o que podemos chamar de novos empresários (MILLS, 1979). 

 

Figura 11 – Tipos de executivos 

Taciturnos Se dão ares de grande importância, seguem regras, avesso a riscos 

Veteranos Muito tempo na empresa, seguem regras, evitam responsabilidades 

Dinâmico Mais jovem, é uma ameaça aos superiores, torna-se brilhante auxiliar 

Novo empresário Escolhe serviços menos tangíveis ou deixam a organização 

Fonte: Wright Mills, 1979 

 

Em geral, o habitat dessa nova espécie de empresário são as áreas ainda imprecisas e 

não-organizadas. Está perfeitamente à vontade nos "serviços" menos tangíveis — estudos 

de mercado e relações públicas, agências de propaganda, relações com os sindicatos, meios de 

comunicação de massas e indústrias de diversões. Para o jovem inteligente e instruído, esses 

campos oferecem oportunidades ilimitadas; basta ter iniciativa e conhecimento, e que 

as ansiedades dos chefes burocráticos persistam. Pode ser que, um dia, o novo empresário 

transforme essas atividades em rotina, mas, enquanto isso não acontece, ele controla seu 

funcionamento. (MILLS, 1979). 

 

Nos níveis superiores da hierarquia gerencial existe um equilíbrio sutil entre poder, 

segurança e promoção, baseado numa mistura bem dosada de lealdade à firma e 

conhecimento de seus segredos mais valiosos, que outras firmas ou Governos gostariam de 

conhecer. Não são segredos num sentido conspirativo, embora haja casos de traição pura e 

simples, mas de informações inacessíveis a pessoas que não trabalhem na organização. No 

sistema burocrático, a experiência do indivíduo é geralmente controlada; o executivo astuto 

suprime as tendências individualistas usando seu poder oficial para monopolizar os contatos 

com clientes importantes.  

Quando aborda a ideia do próprio negócio, Mills afirmou : “Para a população em geral 

a ideia de trabalhar sem patrão é um mito inútil. Para os que apesar de tudo continuam a tentar 
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esta experiência, ela revela-se, frequentemente, uma ilusão desastrosa.” (MILLS,1979). 

Dados recentes publicados no GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2010) com relação 

aos altos índices de mortalidade de novos empreendimentos, podemos considerar que parte 

desta profecia se concretiza, especialmente, para os que têm como motivação central, o 

simples fato de trabalhar sem patrão. 

 

Com relação ao preparo e a qualidade do empreendedor, Mills afirma:  

 

Poder-se-ia pensar que todos os fracassos e novas tentativas decorrem 
apenas da eliminação dos menos aptos pelos mais aptos num processo 
competitivo normal. Isso entretanto, significaria esquecer que a continuação 
das bancarrotas e fracassos parece indicar a substituição dos inaptos 
também por inaptos; e como a tendência para as falências é crescente, 
pode-se concluir pelo aumento do numero de inaptos.(MILLS, 1979) 

 

A causa mais frequente dos fracassos é que um número maior de pequenas empresas 

compete por uma pequena parcela de mercado. A camada dos empresários urbanos tem 

diminuído e sofrido um processo de concentração. A pequena empresa torna-se cada vez 

menor e a grande cada vez maior. O poder das grandes empresas é tamanho que, embora 

muitas firmas menores permaneçam independentes, elas se tornam, na realidade, agentes das 

maiores. Quando a competição passou do setor da produção para o da venda, muitos pequenos 

fabricantes só puderam subsistir como satélites diretos das grandes firmas industriais e muitos 

varejistas tornaram-se, de fato, agentes de manutenção e distribuição para as grandes 

indústrias. Assim, o pequeno industrial e o pequeno varejista, em vez de formarem uma 

aliança, disputam o mercado e caem juntos na dependência das grandes empresas. 

 

Entretanto, ressalva Mills, apesar das vítimas e das falências, a camada empresarial, 

como um todo, subsiste e em determinadas fases do ciclo econômico alguns de seus membros 

vivem bastante bem. A maioria, no entanto, já não detém a função empresarial; não são mais 

produtores independentes. Nesse sentido seu declínio vem, sobretudo, da modificação na 

natureza da concorrência observada na ordem econômica do século XX. A ansiedade 

econômica levou muitos pequenos negociantes a procurar, de maneira um tanto indigna, 
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meios de segurança política e encontram muitos porta-vozes para empreender essa busca em 

seu lugar. 

O antigo empresário buscava o êxito fundando e desenvolvendo uma nova 
empresa. O burocrata consegue um emprego de futuro e escala uma 
hierarquia previamente organizada. O novo empresário sobe num caminho 
em ziguezague dentro e entre burocracias estabelecidas. O único meio que 
lhe resta para afirmar seu espírito de iniciativa é servir aos poderes 
existentes, na esperança de obter o seu quinhão de êxito. Às vezes o novo 
empresário torna-se um rico proprietário. Sabe, então, aplicar 
inteligentemente seus bens em diferentes ações a fim de diminuir os riscos e 
aumentar as possibilidades de sucesso. (MILLS, 1979:114). 

 

 

Se apenas um quinto da população é composto de empresários independentes (nem 

todos solidamente estabelecidos), a empresa independente não pode ser a finalidade principal 

da vida econômica de um indivíduo. A literatura do êxito empresarial tem sido uma forma de 

dar segurança ao indivíduo e uma apologia para o sistema. Hoje ela é mais apologética e 

menos asseguradora. Para cerca de três quartos da classe média urbana, os empregados 

assalariados, a ascensão profissional, substituíram as táticas heroicas num mercado de livre 

concorrência. Embora haja competição entre eles, o terreno dessas rivalidades é tão cerceado 

pelas regras burocráticas que a concorrência tende a se tornar mesquinha e cheia de 

maledicências. A grande oportunidade de êxito tornou-se, hoje, uma série de 

pequenos cálculos que se estende durante toda a vida profissional do indivíduo: a burocracia 

não é um campo de provas para heróis. A literatura do sucesso acompanhou a modificação de 

seus modelos. Ela ainda destaca as virtudes pessoais, mas não são mais aquelas virtudes 

austeras atribuídas aos empresários vitoriosos. Hoje, acentua-se mais, a agilidade do que a 

habilidade, o "saber levar" num ambiente de colegas, superiores e regras, do que o "levar 

adiante" num mercado livre; importa mais as pessoas que você conhece do que as coisas que 

você sabe; mais as técnicas de autopromoção e o jeito para lidar com pessoas do que a 

integridade moral; as realizações substanciais e a solidez e caráter; a lealdade, ou mesmo a 

identificação com a firma do que o virtuosismo do empreendedor (MILLS, 1979).   

 

Mills faz uma afirmação sombria : “O método mais seguro para o sucesso é o estilo do 

executivo eficiente e não a ambição do empreendedor.” (MILLS, 1979:124). 
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 Figura 12 –Quadro Sintético da Teoria  

Autor Obra principal Premissa básica 

Joseph 
Schumpeter 

Teoria do Desenvolvimento 
Econômico, 1997 

Inovação como fator principal de 
desenvolvimento econômico 

Wright Mills A Nova Classe Média, 1979 O executivo e o tipo burocrático 

IBQP/SEBRAE GEM, 2010 
Processo empreendedor, 

Oportunidade versus Necessidade 
Inovação no Empreendedorismo 

Gifford Pinchot III Intrapreneuring, 1989 Funcionário Empreendedor 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 
 

É apresentado, a seguir, os procedimentos metodológicos que direcionam esta 

pesquisa: enfoque da pesquisa, o tipo de estudo, a abordagem utilizada, a estratégia de coleta 

de dados, a definição da amostra utilizada e o método de análise dos resultados. 

 

Enfoque Da Pesquisa 

 

O enfoque desta pesquisa é qualitativo. O enfoque qualitativo é indicado quando o 

pesquisador busca explorar com profundidade um fenômeno social complexo. A pesquisa 

qualitativa trabalha com dados descritivos, obtidos pelo contato direto do pesquisador, que 

interage com a situação objeto de estudo (SAMPIERI et al, 2006; NEVES, 1996). 

 

Sampieri et al (2006) apresentam as principais características da pesquisa de enfoque 

qualitativo: tem por finalidade a “dispersão ou expansão” das informações relativas ao 

fenômeno estudado; não tem a intenção de medir numericamente os fenômenos investigados; 

as hipóteses decorrem do processo de pesquisa e podem ser desenvolvidas durante ou após a 

coleta de dados e a análise; os significados são extraídos dos dados e não precisam ser 

“reduzidos a números ou analisados estatisticamente” para serem apresentados; propõe o 

envolvimento direto com os indivíduos pesquisados e suas experiências pessoais; 

preocupa-se em captar as experiências na linguagem dos próprios indivíduos. 

 

Tipo De Estudo 

 

O tipo de estudo deste trabalho é exploratório. De acordo com Babbie (2001), o 

estudo exploratório é caracterizado por buscar uma aproximação de um fenômeno que é 

pouco conhecido. 

O estudo exploratório serve como um ponto de partida para estudos mais minuciosos 

pois, a partir dele, torna-se mais fácil determinar qual é a melhor técnica para a investigação 

do fenômeno e elaborar hipóteses de forma mais acurada. 
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O estudo exploratório também se aplica aos casos em que a literatura oferece muitos 

estudos similares, mas não no contexto específico que se deseja pesquisar. Nesses casos, os 

objetivos são: investigar o fenômeno sob uma nova perspectiva e ampliar os estudos 

existentes. (SAMPIERI et al, 2006). O estudo em questão inclui-se nesses casos, pois a 

trajetória do empreendedor foi tema de diversos estudos.  Entretanto, na revisão da literatura 

foram encontrados poucos estudos que abordassem o executivo que se torna empreendedor. 

 

Estratégia De Coleta De Dados 

 

Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica e da realização de 

entrevistas. O levantamento bibliográfico foi realizado para a elaboração do referencial 

teórico, onde foram apresentados os conceitos que serviram como base para a interpretação 

dos resultados do estudo. 

 

A pesquisa de campo corresponde à investigação empírica, que recolhe os dados 

no local onde ocorre o fenômeno. Ela é caracterizada por buscar a informação diretamente 

junto à população pesquisada, recolhendo os dados in natura, da forma como o 

pesquisador os percebe (LAKATOS, 1991; SANTOS, 1999). A pesquisa de campo foi 

realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas. 

 

A entrevista é um processo interativo entre entrevistador e entrevistado, que tem por 

objetivo obter informações sobre o fenômeno estudado “nos termos, na linguagem e na 

perspectiva do entrevistado” (SAMPIERI et al, 2006). Na entrevista é possível a obtenção 

de informações de natureza subjetiva, tais como percepções, sentimentos e motivações. Na 

entrevista a principal fonte de informação é a descrição verbal da pessoa. 

 

Quanto às vantagens de utilização da entrevista, Selltiz et al (1975, p.267) diz que: 

Numa entrevista – como o entrevistador e a pessoa entrevistada estão 
presentes no momento em que as perguntas são apresentadas e 
respondidas – existe oportunidade para maior flexibilidade para a 
obtenção de informações; além disso, o entrevistador tem oportunidade 
para observar a pessoa e a situação total a que responde. 
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Optou-se pela utilização de entrevistas semi-estruturadas que correspondem à 

modalidade em que o pesquisador utiliza um roteiro preparado, previamente. O roteiro serve 

para estabelecer uma direção, mas não é rígido. O pesquisador possui a liberdade de 

modificar e incluir perguntas, conforme o desenvolvimento da entrevista. Este, ainda, pode 

combinar perguntas fechadas e abertas, dando ao entrevistado a possibilidade de discorrer 

sobre o assunto pesquisado.  

 

Além do método de entrevista, esta pesquisa também utilizou o método de história 

de vida. Nessa proposta, o entrevistado é convidado a narrar, de maneira ampla e 

sequencial, suas experiências relacionadas a um tema específico. Isso possibilita o contato 

com os significados, os sentimentos e as emoções do indivíduo, conforme o relato de suas 

experiências. Por esse método, também, é possível conhecer as motivações e consequências 

dessas experiências sob o ponto de vista do entrevistado (SAMPIERI et al, 2006). 

 

O roteiro de pesquisa foi composto de questões para a identificação do perfil dos 

entrevistados (gênero, idade, escolaridade, tempo de carreira), das corporações onde 

trabalhou (tempo, setor, função) e do empreendimento (tempo de funcionamento, setor, 

capital investido, origem do capital, existência de sócios), também de uma questão que 

convidava o entrevistado a narrar a sua história de vida profissional e de questões abertas 

elaboradas com base nos objetivos da pesquisa, tais como grau de novidade do produto ou 

serviço, incômodos e satisfações, processo de decisão de carreira. 

 

Todas as entrevistas foram agendadas previamente por contato telefônico e registradas 

por meio de gravações, gerando arquivos digitais e depois foram transcritas, a partir dos 

arquivos de áudio. Foi enfatizado o caráter de confidencialidade e assegurado a preservação 

do anonimato tanto pessoal, quanto das empresas envolvidas. 
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Definição Da Amostra 

 

A amostra da pesquisa foi caracterizada como amostra por conveniência, por 

selecionar os elementos da população de acordo com os critérios de acessibilidade e de 

disponibilidade. Trata-se de uma amostra não-probabilística, em que não foi possível 

estimar a probabilidade de um elemento da população ser incluído na amostra. A amostra 

não-probabilística é aceita em estudos exploratórios, não sendo possível a generalização dos 

resultados (SELLTIZ et al,1975). No entanto, uma possível resposta a isso é dada por Yin 

(2001) :  

[...] 

r e generalizar teorias 
(generalização analítica) e não enumerar frequências (generalização 
estatística)” (YIN, 2001:29). 

 

Foram selecionados cinco indivíduos, com idades acima de 45 anos, como amostra 

intencional utilizada para esta pesquisa, de um extrato dos profissionais que passaram pelo 

processo de orientação de carreira na empresa DBM, multinacional sediada em São Paulo, 

entre 2008 e 2010, e que optaram pela atividade empreendedora. 

 

Para a escolha dos entrevistados, foram estabelecidos os seguintes critérios: 

· Ter sido demitido da organização para quem trabalhava, imediatamente, 

antes da decisão de empreender. 

· Ter participado do processo de constituição da empresa – a participação na 

fundação da empresa revela que a pessoa fez parte da formação do 

empreendimento e que a opção pelo negócio próprio foi uma escolha e uma 

iniciativa do indivíduo. 

· Ter constituído a empresa formalmente – a constituição formal exclui do 

objeto da pesquisa as pessoas que possuem negócios informais. 

· Desenvolvimento de atividade laboral na empresa – esse estudo se propôs a 

investigar as pessoas que encontraram, no negócio próprio, uma opção para a 

própria ocupação e não, eventualmente, como investidor ou mero acionista. 
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Pré-Teste 

 

O pré-teste consiste na aplicação do instrumento de pesquisa a um universo reduzido 

para verificar e corrigir possíveis erros de formulação. Neste trabalho, foi realizado o pré-teste 

com a intenção de testar o roteiro de entrevista. O pré-teste ocorreu por meio da realização de 

uma entrevista com uma pessoa que atendia a todos os critérios estabelecidos na pesquisa e 

que poderia fazer parte da amostra. 

 

A partir das informações obtidas na entrevista, foram realizadas algumas alterações no 

roteiro de entrevista. Algumas questões do roteiro foram incluídas e outras questões foram 

modificadas com o intuito de adequar o instrumento aos objetivos da pesquisa. O roteiro de 

pesquisa inicial e o roteiro de pesquisa alterado, após o pré-teste, encontram-se nos apêndices 

deste trabalho. 

 

Método De Análise Dos Resultados 

 

A análise qualitativa dos dados tem o objetivo de compreender, com profundidade, o 

significado das informações obtidas, com o máximo de cuidado para não perder informações 

importantes ou descartar dados valiosos (SAMPIERI et al, 2006). 

 

As entrevistas foram analisadas por meio do método de análise de conteúdo, que 

consiste no conjunto de técnicas variadas, que utiliza procedimentos sistemáticos e realiza a 

descrição do conteúdo da mensagem para obter indicadores (quantitativos ou não) que 

possibilitem a inferência de conhecimentos relativos à origem das mensagens analisadas. 

(BARDIN, 1977). 

 

De acordo com Bardin (1977), o processo da análise de conteúdo divide-se em três 

etapas sequenciais: “1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos 

dados, a inferência e a interpretação”. 
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A pré-análise corresponde à fase de organização. Nessa etapa é realizada a 

preparação do material, que é reunido e formatado de maneira a facilitar a manipulação dos 

dados por parte do pesquisador. “As entrevistas são transmitidas (na íntegra) e as gravações 

conservadas”. O passo seguinte é a leitura flutuante, que consiste em uma leitura 

despretensiosa, para o conhecimento do texto e a formação das primeiras impressões. 

 

A  exploração do material é a fase da aplicação sistemática das técnicas que serão 

empregadas na análise. O primeiro procedimento desta etapa é a codificação. Os dados são 

codificados para a obtenção de uma descrição resumida das informações importantes, 

eliminando a informação irrelevante, para gerar maior sentido de entendimento do texto 

(SAMPIERI et al, 2006). Para a codificação é necessária a escolha da unidade de registro, 

que corresponde ao segmento de conteúdo que contém um significado e será usado como 

base para categorização. A unidade de registro pode ser uma palavra, uma frase ou um tema. 

 

Escolhida a unidade de registro, o próximo passo é a categorização, que consiste no 

procedimento de classificação e agrupamento das informações em conjuntos, conforme as 

características comuns que elas apresentam. A categorização é composta de duas etapas: o 

inventário e a classificação. O inventário é o isolamento dos elementos. A classificação 

consiste no reagrupamento dos elementos isolados, de acordo com os critérios 

estabelecidos, com intuito de organizar as mensagens. Os critérios são definidos a partir 

dos objetivos da investigação. 

 

Após o procedimento de categorização do conteúdo, é possível fazer inferências e 

interpretações sobre as informações obtidas, sendo essas as últimas etapas do processo da 

análise de conteúdo. A inferência refere-se à dedução lógica do conteúdo da mensagem, 

apresentando as causas ou os antecedentes da mensagem e as consequências que a mensagem 

pode gerar. A interpretação é a extração de uma outra significação que está permeada na 

mensagem apresentada, sob a perspectiva dos objetivos da pesquisa (BARDIN, 1977). 
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Esquema Da Pesquisa 

 

A presente pesquisa foi delineada com a intenção de compreender e interpretar 

informações que revelem a forma como o executivo constrói sua nova opção de vida 

profissional. A figura abaixo apresenta uma visão geral da pesquisa, mostrando um 

esquema que relaciona o objetivo da pesquisa, a matriz teórica de sustentação da pesquisa, o 

tipo de estudo, os métodos aplicados e o método de análise dos resultados utilizado. 

 

Figura 13 - Esquema metodológico da pesquisa 
 

Objetivo 
Tipo de 

pesquisa 

Matriz teórica 

 da pesquisa 

Métodos de coleta 

de dados 
Variáveis observadas 

 
 
 
 

Investigar 
como o 

executivo 
demitido 

decide iniciar 
seu negócio 

próprio 

 
 
 
 

Estudo 
exploratório de 

enfoque 
qualitativo 

 

Conceitos de 
empreendedorismo 
(Schumpeter,1997) 

e (GEM,2010) 
 

Fatores 
propulsores de 

empreendedorismo 
(MALLON, 1998; 

SCHJOEDT; 
SHAVER, 2007; 
HITTY, 2005). 

Conceito de 
burocrata e 

executivo (Wright 
Mills,1969) 

 
 

 
 
 
 

Revisão da 
literatura 

 
Entrevista semi-

estruturada 
 

História de vida 
profissional 

 
 

Fatores “pull” “push” 
(oportunidade     ou 

necessidade) 
 

Grau de inovação da 
escolha 

 
Grau de mobilidade e 

conformidade, 
como executivo 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de GUEDES (2009). 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Nesse capítulo são apresentados os resultados das entrevistas realizadas nessa 

pesquisa. O primeiro passo foi a compilação dos dados de caracterização do entrevistado, do 

empreendimento e da atual atividade do entrevistado. Esses dados foram organizados de 

forma a revelar o perfil dos entrevistados, apresentando as seguintes informações: a idades 

atuais, do início da carreira profissional, do início da atividade empreendedora, o gênero, a 

formação escolar; e, informações sobre as organizações em que trabalharam e o negócio 

próprio iniciado, tais como: área de atuação, setor da economia , ramo de atividade, tempo de 

funcionamento, participação no capital e grau de inovação. O passo seguinte foi a 

apresentação resumida da trajetória de cada entrevistado. A seguir, foi realizada a análise de 

conteúdo, por meio da criação de categorias e da classificação do conteúdo dos relatos das 

entrevistas. 

 

3.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

A primeira parte da entrevista continha questões de caracterização do entrevistado e do 

empreendimento, por meio de perguntas direcionadas. Com base na resposta dessas questões 

foi possível elaborar um perfil dos entrevistados. As figuras, 14 e 15, contêm dados 

demográficos e informações sobre os entrevistados e suas empresas. Os nomes dos 

entrevistados foram substituídos por uma identificação numérica, seguindo a sequência de 

realização das entrevistas, com a intenção de preservar suas identidades. 

Figura 14 – Perfil dos entrevistados 
  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

Nome 
Formação 
Acadêmica 

Idade 
início da 
carreira 

Idade 
início do 
negocio 

 
Idade 
atual 

Área atuação 
profissional 

Indústria que 
mais atuou 

01 Pós-graduação 22 52 56 Industrial Tecnologia 

02 Pós-graduação 20 44 47 Operacional Financeira 

03 Pós-graduação 14 45 47 Comercial Financeira 

04 Pós-graduação 27 47 50 Comercial Farmacêutica 

05 Pós-graduação 23 47 49 Planejamento Energia 
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Todos os entrevistados são do sexo masculino e residem em São Paulo, capital. A 

idade dos entrevistados varia de 47 a 56 anos, sendo a média de idade, 50 anos. A idade dos 

entrevistados, no momento em que começaram o negócio atual, varia de 44 a 52 anos, com 

uma média de 47 anos. Em relação formação escolar, todos os entrevistados

-graduação e, em todos os casos, o curso de graduação escolhido apresentou relação 

direta com a atividade desenvolvida na carreira corporativa . Já na pós-graduação houve 

maior incidência em cursos na área de gestão, o que acabou favorecendo as funções e 

atividades exercidas tanto na carreira quanto no próprio negócio. Também, em todos os casos, 

houve constância na área de atuação e na indústria que mais atuou. Em 3 dos casos, a 

permanência na mesma organização foi maior que 20 anos. 

 

Figura 15– Características do empreendimento 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 
 

Quanto ao ramo de atividade, a maioria dos entrevistados afirmou ter iniciado 

negócios na área de prestação de serviços. A existência do negócio varia entre 2 anos, do 

negócio mais recente, . 

 

 Somente um entrevistado afirmou ter investido a totalidade do capital. O restante 

utilizou recursos de sócios ou investidores. Em relação à área de atuação, fica evidente a 

função gerencial generalista, com ênfase na área de habilidades desenvolvidas quando 

executivo. 

 

Nome 
Ramo de 
atividade 

Tempo de 
Operação 

% Capital 
próprio 

Investido 

Função 
principal na 

empresa 
Grau de inovação 

01 Serviços 4 50% Financeira Novo para todos 

02 
Comércio 
Exterior 

3 25% Gestão Geral Ninguém acha novo 

03 
Franquia 
serviços 

3 100% Gestão Geral Ninguém acha novo 

04 Serviços 3 35% Gestão Geral Novo para alguns 

05 Serviços 2 50% Planejamento Ninguém acha novo 
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O grau de inovação dos negócios se mostra baixo; somente um dos entrevistados 

afirma que o produto é novo para todos, e outro que o produto é novo para alguns. Os três 

restantes acreditam que ninguém acha novo. 

 

3.2 A TRAJETÓRIA DOS ENTREVISTADOS 

 

Com base nas narrativas dos entrevistados, em que eles contaram a história de sua vida 

profissional, foi elaborado um resumo da trajetória, contendo as experiências profissionais 

mais importantes, os principais marcos e pontos de transição da trajetória. O resumo das 

trajetórias foi elaborado na tentativa de estabelecer uma sequência para os fatos relatados e 

para contextualizar o cenário que culminou com a decisão de empreender.  

 

3.2.1. Entrevistado Nº 01 

 

O entrevistado Nº 01 tem 56 anos, é graduado em engenharia eletrônica e iniciou a 

carreira através de um estágio numa grande indústria de tecnologia de procedência europeia. 

Permaneceu nesta empresa durante 24 anos, atuando em várias divisões, inclusive fora do 

Brasil. Os anos iniciais foram em atividades técnicas, mas, com a ascensão profissional, 

ocupou cargos de gestão chegando a iniciar e comandar várias unidades de negócios. Antes de 

iniciar o negócio, fez algumas tentativas em empresas menores como executivo, que não 

duraram muito. Há quatro anos iniciou, com um sócio, uma empresa de prestação de serviços 

na área de plataformas de redes de relacionamentos, auxílio na busca de investidores e feira 

virtual de negócios. 

 

3.2.2. Entrevistado Nº 02 

 

O entrevistado Nº 02 tem 47 anos, é graduado em administração e iniciou a vida 

profissional como escriturário em Banco. Passou por três grandes Bancos, em 25 anos, 

principalmente, na área de investimentos, atuando na área técnica e de infra-estrutura. Ocupou 

posições importantes, chegando a superintendente de operações e tecnologia, de um grande 

Banco de varejo. Antes de iniciar o atual negócio, tentou atuar como investidor numa loja de 
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automóveis. Há três anos iniciou, com mais dois sócios, uma operação de importação e 

distribuição de produtos variados da América do Sul e China. 

 

3.2.3. Entrevistado Nº 03 

 

O entrevistado Nº 03 tem 47 anos, é graduado em ciências econômicas e iniciou a 

carreira aos 14 anos de idade em um grande Banco de varejo e trabalhou, lá, durante 13 anos, 

chegando à gerência de uma grande agência em, São Paulo. Passou por mais 2 grandes 

Bancos em posições de gerente e diretor regional em algumas grandes cidades, totalizando 30 

anos no setor. Atuou grande parte da carreira na área comercial e desenvolvimento de 

negócios. Comprou uma unidade, já em operação, de uma franquia de serviços de 

conveniência, localizada dentro de um centro de escritórios. Em dois anos já adquiriu uma 

segunda unidade e se tornou membro do conselho de administração do franqueador. 

 

3.2.4. Entrevistado Nº 04 

 

O entrevistado Nº 04 tem 50 anos, é graduado em propaganda e marketing, iniciou sua 

carreira aos 26 anos, como propagandista de indústria farmacêutica; alcançou cargos de 

destaque em gestão de negócios, vendas e marketing, em especial, em novas operações e 

divisões de multinacionais, do setor. Concluiu sua carreira integrando a equipe que fez o 

lançamento, no Brasil, de uma clínica médica com abordagem diferenciada. Há três anos 

decidiu, com mais quatro sócios, empreender, aproveitando esta última experiência e a 

oportunidade de ocupar espaços de mercado, lançando uma clínica concorrente. 

 

3.2.5. Entrevistado Nº 05 

 

O entrevistado Nº 5 tem 49 anos, é graduado em engenharia elétrica e iniciou sua 

carreira aos 23 anos numa empresa estatal de distribuição de energia. Permaneceu na mesma 

empresa ao longo de 24 anos em cargos de gestão na área de planejamento e orçamento, 

assumindo uma unidade de negócios nos últimos anos. Participou do processo de privatização 

da empresa e de mudança para um controlador acionário internacional. Após sua demissão, 
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enquanto buscava uma recolocação, foi abordado por clientes interessados em seu 

conhecimento técnico e sua capacidade de se relacionar com pessoas no setor de distribuição 

de energia. A partir daí identificou uma oportunidade de atuar na área de consultoria e 

viabilização de projetos envolvendo utilização de energia elétrica, e deu início a sua própria 

empresa de consultoria. 

 

3.3ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

 

A unidade de registro utilizada para a análise do conteúdo das entrevistas foi o tema 

que corresponde a um eixo de significado, que compreende uma ideia contida em um texto, 

independente da extensão linguística. Assim, foi realizado o recorte pelo significado e não 

pela forma (unidade linguística) (BARDIN, 2008). 

 

A partir da leitura flutuante, que corresponde ao contato inicial com o material 

realizado de forma despretensiosa para a percepção dos núcleos de significados contidos no 

texto, foi feito o recorte dos temas que apresentaram relevância. Obtidos os recorte

- comparação entre as entrevistas para a verificação da reincidência desses 

temas. O próximo passo foi a categorização classificação dos elementos conforme 

determinado critério. 

 

As categorias foram criadas com base no referencial teórico, a partir das informações 

obtidas nas entrevistas. As categorias surgiram como resultado do processo de classificação 

dos elementos, por analogia. Foi realizado o exame individual das unidades de análise para a 

comparação e verificação das semelhanças e, depois, foi realizado o agrupamento dessas 

unidades, tendo por orientação os objetivos da pesquisa. 

 

Foram estabelecidas 3 categorias:  

- Motivo do início do negócio (oportunidade ou necessidade); 

- Grau de inovação da escolha; e, 

- Grau de mobilidade e conformidade como executivo. 
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A figura a seguir, apresenta a relação das categorias com os modelos apresentados no 

referencial teórico. 

 

Figura 16– Categorias da pesquisa 

Categorias Teoria Autor 

Motivo do início do negócio 

Oportunidade X 

Necessidade 

Fatores pull e push 

(MALLON, 1998; 

SCHJOEDT; SHAVER, 2007; 

HITTY, 2005) 

Grau de Inovação Escola Econômica 
Joseph Schumpeter 

Relatório GEM 

Grau de mobilidade Colarinhos Brancos Wright Mills 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

3.3.1. Motivo Do Início Do Negócio 

 

A decisão de iniciar o próprio negócio tem um leque de implicações, fatos e condições 

que tornam sua análise extensa e muito complexa. Entretanto, é possível fazer um recorte, 

tendo como base fatores relacionados à identificação de oportunidades, tais como: realização 

de um sonho, busca de independência e autonomia, busca de propósito, busca de desafios, 

busca de flexibilidade e oportunidade de aumentar os rendimentos; e, também, fatores 

relacionados à necessidade de gerar renda e ocupação, tais como : desilusão / decepção com 

as organizações, insegurança em relação às organizações e a fuga do desemprego. Na figura 

17, são apresentados estes fatores na forma de subcategorias, bem como exemplo de fala dos 

entrevistados. 

 

Dois entrevistados deram bastante ênfase ao fato de ter a oportunidade de realizar o 

sonho de ter o próprio negócio. Os demais, quando questionados a esse respeito, foram 

categóricos ao afirmar que nunca tiveram este sonho. 
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Para os mesmos que tiveram a realização de um sonho, como fator preponderante, 

alegaram, também, ter na independência e autonomia e, no propósito, fortes motivos para 

empreender. 

 

Um dos entrevistados, deixa bastante claro sua orientação pela busca de desafios, 

através de várias afirmações com teores explícitos de “pressão”, “raiva” e “indignação”. 

Todos, sem exceção, alegaram falta de flexibilidade e qualidade de vida na carreira 

corporativa, destacando jornadas de trabalho longas, viagens excessivas e carga de trabalho 

que os tiravam do convívio familiar e de momentos de lazer. 

 

A oportunidade de aumentar rendimentos aparece na fala de três entrevistados, 

sendo que dois deles, apesar de estarem confortáveis financeiramente, almejam ter mais 

rendimentos. 

 

Todos relataram episódios e situações em que se caracteriza a desilusão e a 

insegurança com as organizações na fase final da carreira.  

 

A fuga do desemprego também é um motivador presente em todos os entrevistados, 

como mostra a interpretação das falas, apesar de, quando questionados diretamente, 

amenizam este posicionamento, podendo haver relacionamento com questões de auto-estima 

e imagem perante a sociedade. 

 

Verifica-se que, entre as motivações, houve maior ocorrência de fatores ligados à 

necessidade, em relação aos fatores ligados à oportunidade; ou seja, foram impelidos e não 

atraídos a empreender. A maioria dos entrevistados optou pelo empreendedorismo

necessidade de encontrar uma ocupação que desse uma melhor qualidade de vida e pela falta 

de outras oportunidades de recolocação. 

 

 



63 

 

Figura 17– Categoria 1 - Motivo do início do  negócio 
Subcategoria Unidade de codificação Entrevistado 

R
ea

li
za

çã
o 

d
e 

u
m

 s
on

h
o 

“Você vê, eu preferi apostar numa possibilidade de um 
sonho e deixar de lado cargo, grana, etc.; eu pus isso de 
lado e falei: ─ Pô, aqui tem um sonho bacana, eu quero 
sonhar isso...” 01 

 
“...a proposta, do ponto de vista financeiro era legal, era 
atrativa, mas, do ponto de vista de sonho, não tinha 
sonho...” 
“...eu fiquei no mercado financeiro durante 25 anos. E a 
gente sempre criou o sonho de ter um negócio próprio; 
eu acho que todo mundo tem, não tem?...” 

02 
 “Eu tinha um sonho, já, há muito tempo, não recordo 

desde quando, mas, há muito tempo eu sempre tive 
vontade de abrir alguma coisa para mim...” 
 

B
u

sc
a 

d
e 

in
d

ep
en

dê
n

ci
a 

e 
au

to
n

om
ia

 

“Eu acho que, no meu caso, se eu for contar um 
pouquinho a minha trajetória, acho que, no meu caso, 
eu sempre tive um espírito muito inquieto; apesar de ter 
feito uma carreira como executivo, dentro de uma 
multinacional...” 

01 

“Na verdade, você faz a sua agenda; obviamente você 
tem que ter uma dedicação maior, porque é o seu 
negócio, ou você corre... Ninguém vai correr por você. 
Mas você tem uma liberdade: você pode se programar”. 

02 

“Hoje eu monto a minha agenda... por exemplo, eu 
posso dar um jeito de não pegar uma coisa que eu não 
queira fazer.” 

05 

B
u

sc
a 

d
e 

p
ro

pó
si

to
 “Eu acho que eu sou um cara movido à realização...” 01 

“Aí eu voltei de lá dizendo: ─ pessoal, é o seguinte, nós 
temos oportunidade pra caramba, nós estamos num 
mundinho muito pequeno; vamos expandir esse 
negócio. China é a bola da vez, vamos fazer alguma 
coisa, nesse sentido”. 02 

 
“...eu quero fazer algo que é meu, eu acho que eu 
consigo dá a volta por cima, nessa situação; entendeu? 
Mas eu nunca... Mas, talvez, não tive nunca a coragem 
de falar: ─ agora, chega, parou!” 

B
u

sc
a 

d
e 

d
es

af
io

s 

“Como eu era sempre o comercial, marketing, call 
center, o financeiro não era a minha área, então, esse 
era um ponto que eu estava desguarnecido.” 

04 

“Mas eu tinha a pressão, minha, de realização, preciso 
realizar alguma coisa.” 
“Às vezes, o meu maior motivacional é raiva; se eu te 
disser isso você não vai acreditar, mas, é raiva.” 
“...agora eu estou pensando, já, em abrir um novo 
negócio; já. E a mesma coisa aconteceu comigo, de 
novo. Um cara me sacaneou e eu vou abrir um negócio 
nessa área, também.” 
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“A família já estava de saco cheio de lá, aí eu falei: ─ 
não, eu quero voltar para o Brasil, se não tiver lugar no 
Brasil, então, você...  a gente acerta e eu vou embora” 

01 

“Se eu faria de novo?, eu seguiria em frente, da mesma 
maneira que eu fiz. Não só como pessoa, como 
qualidade de vida, a minha família junto, mais 
próxima...” 

02 

“Sem contar que a qualidade de vida melhorou muito.  
Hoje, eu me dou o luxo, nem sei se é luxo, na verdade 
não chega a ser luxo, mas, o prazer de toda manhã ir 
correr no parque.” 

03 

“As obrigações com, por exemplo, quando você é 
dono, você não tem obrigação do tipo: eu tenho 
que estar aqui 7h30m, 8h, ou não ter que sair 5h, 
6h30m e tudo mais.” 

04 

“Eu não tinha a menor qualidade de vida... E outra, 
se eu começava a ter problema dentro da minha 
casa, como é que eu podia ir trabalhar satisfeito? E 
quando eu comecei a acordar para ir trabalhar 
pensando: ─ caramba, tenho que ir pra lá... Ah! 
Vira um sacrifício. Não pelas pessoas ou pela 
atividade, mas pelo que eu sabia que, no fim do 
dia, eu ia ouvir. Então...”  

05 

O
p
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n
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m
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os
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“Por outro lado, se eu empreender e funcionar, 
cara, eu vou... Eu não vou de carro, eu posso ir de 
helicóptero; não sei se eu vou, mas...” 

01 

“Eu prefiro ter o dia a dia, do que uma grande 
sacada que vai me gerar muita grana. Apesar de ter 
investimentos em ações...”  

03 

“Eu podia ficar, nas minhas contas, eu podia ficar 
4, 5 anos, sem trabalhar, tranquilamente...” 

04 

D
es

il
u

sã
o 

/ 
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“Poucos momentos da minha carreira, eu tive 
desgosto de fazer o que eu estava fazendo, quando 
eu tive desgosto eu parei de fazer.” 

01 

“É um choque. Eu nunca fui demitido. Na verdade, 
eu sempre pedi demissão para ir para outros 
lugares. Foi a primeira vez que eu fui demitido...” 

02 

“Num mercado financeiro, é mais cruel; ninguém 
está preocupado, não. Então, ou vai ou vai. Eu 
consegui desenvolver bastantes pessoas, recuperar 
bastantes pessoas; acho que foi um trabalho bem 
legal” 

03 

“Essas coisas me irritavam, isso me irritava muito, 
ficar sempre me comparando, essas coisas, eu não 
gosto de ser comparado, cada um tem um perfil” 

04 

“Esse jogo me incomodava bastante, porque eu 
acho que isso é desnecessário, pô, você está 
jogando na mesma empresa; se eu vou bem, você 

05 
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vai bem...” 

In
se

gu
ra

n
ça

 e
m

 r
el

aç
ão

 
às

 o
rg

an
iz

aç
õe

s 

“Eu acho que ficaram com receio do meu perfil, 
porque, inclusive, o meu CV era melhor do que o 
do cara que ia ser meu chefe...” 

01 

“A minha função tinha mudado, muito e, na 
verdade eu tinha um reporte totalmente 
diferenciado, acabou, não existia mais com a vinda 
do Santander, quer dizer, o mundinho, a cadeira 
ficou pequena para mim.” 

02 

“Tudo isso aconteceu, aí eu saí e fiquei nessa 
história de: ─ bom, pra onde eu vou, agora?” 

03 

“Aí eu fui discutir com ele, e ele falou: ─ Olha, 
estivemos avaliando melhor e tudo mais, e vejo 
que você não tem capacidade de abrir uma 
empresa concorrente, pra concorrer conosco, por 
isso que nós não vamos pagar isso e, se quiser, a 
gente rasga o contrato de confidencialidade.” 

04 

“O que me incomodava muito nos últimos anos, é 
assim: tem muito modismo na gestão empresarial, 
cada hora é uma coisa.” 

05 
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“...então, quando eu saí, eu fiz o que todo mundo 
faz: ─ Pô, eu vou conversar com os amigos, fazer 
networking... Até que eu conversei com o 
Francisco, que é meu amigo... E aí a gente montou 
uma empresa nossa...” 

01 

“eu saí do Banco, no dia seguinte eu chamei esse 
meu cunhado para conversar. Falei: ─ cara, eu não 
posso ficar parado; tenho que achar alguma coisa 
para fazer, e eu sei que eu vou conseguir fazer isso 
e aquilo. Chamei meu cunhado e falei: ─ Vem cá! 
Você quer abrir um negocio, comigo? Vamos abrir 
uma loja de automóvel?” 

02 

“É o seguinte, eu, pela origem sírio-libanesa, o 
comércio é uma coisa que sempre me agradou e é 
muito forte. Está no DNA, e eu preciso fazer 
dinheiro, preciso fazer só uma lista. Aí eu comecei 
a ver o quê que eu poderia aproveitar da vida no 
Banco, o que eu tinha de capital...”  

03 

“Eu estava acomodado numa situação leve, um 
bom salário e não tinha dor de cabeça; eu me 
acomodei, essa vontade veio quando você bate 
quarenta e poucos anos e você sai de uma 
empresa.” 04 

“Eu peguei e falei: ─ olha, eu tenho um galpão 
industrial, eu vou vender esse galpão, e vou pegar 
esse dinheiro, e vou abrir um negócio...” 
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“...olha, se nada der certo, na pior das hipóteses eu 
vou tocar um negócio desses, aí. Vou abrir uma 
lanchonete, uma casa de sucos...”  

05 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 
 
 
 

3.3.2. Grau De Inovação 

 

A categoria grau de inovação identifica até que ponto a inovação, no seu conceito 

apoiado na teoria dos economistas, está presente no negócio iniciado, sendo um fator 

preponderante em se tratando de sobrevivência de empresas. Para isso, foi solicitado aos 

entrevistados que respondessem a uma pergunta direta que classificasse o produto, segundo a 

sua própria visão e pela percepção do mercado: novo para todos? Novo para alguns?  

Ninguém acha novo? 

 

Somente um entrevistado mencionou que seu produto era novo para todos, alegando, 

inclusive, a dificuldade de sua divulgação. 

 

Um entrevistado aproveitou a ideia de sua última empresa como executivo, onde não 

havia concorrência e criou um negócio com as mesmas características , aproveitando o fato de 

o produto ser novo para alguns. 

 

Os três restantes afirmaram que ninguém acha o produto ou serviço novo, não 

tendo, portanto, o fator inovação como diferencial do negócio. 
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Figura 18– Categoria 2 – Grau de inovação 

Subcategoria Unidade de codificação Entrevistado 
N

ov
o 

pa
ra

 
to

do
s “A primeira barreira que eu tenho que vencer pra vender 

esse produto, é mostrar pra eles que existe esse produto, 
porque não sabem...” 

01 

N
ov

o 
pa

ra
 

al
gu

ns
 

“Eu tinha que escolher a ideia onde eu me dava melhor, e 
o último trabalho que eu fiz eu me dei muito bem nesse 

trabalho. Não tinha nenhum concorrente, a não ser eles... 
só tem um no mercado; onde tem um não tem nenhum. Aí 

eu falei: ─ é um mercado.” 

04 

N
in

gu
ém

 a
ch

a 
no

vo
 “Desde o início, é o que eu já tinha te falado, a gente foi 

buscar qualidade. Porque é o seguinte, para entrar num 
mercado desses, que já tem vários players no mercado... 

02 

“é um negócio fabuloso e é muito mal trabalhado. Então, 
para quem consegue olhar o negócio como um negócio, 

não como a atividade...” 
03 

“o tipo de trabalho é conhecido, o que importa mesmo é o 
know how e, principalmente, o  know who...” 

05 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

3.3.3. Grau De Mobilidade E Conformidade 

 

A categoria, grau de mobilidade e conformidade, propõe uma medida baseada em 

aspectos vividos durante o período de trabalho nas organizações do executivo. Foram 

levantados os seguintes dados: tempo total da carreira executiva, tempo máximo de 

permanência numa mesma empresa, grau de conforto financeiro na época do início do 

negócio, área predominante de atuação como executivo, área ou função laboral no negócio, 

setor predominante da carreira executiva, setor do negócio iniciado. 

 

O tempo de carreira executiva variou de 20 a 31 anos, sendo a média, de 26 anos. Já 

no quesito, tempo de permanência na mesma empresa, houve maior variação, de 24 a 5, sendo 

que 2 entrevistados ficaram mais de 20 anos na mesma organização, e o que ficou menos, 

ficou por 5 anos.  
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Conforto financeiro é um conceito subjetivo e de difícil consenso, no entanto foi 

possível avaliar, a partir da informação do tempo que poderiam passar sem nenhuma 

remuneração, preservando o padrão de vida atual. Três entrevistados alegaram estarem 

confortáveis, e poderiam permanecer mais de dois anos vivendo de investimentos e 

previdência complementar. Os dois restantes manifestaram alguma preocupação e se sentem 

pouco confortáveis financeiramente. 

 

Houve dois casos em que a área de atuação, como executivo, era a comercial; e, um 

caso, como gestor geral de unidade de negócio, sendo os dois restantes de atuação mais 

técnica e áreas de apoio e infra-estrutura. 

 

Ainda quanto à função exercida como executivo, comparada à desempenhada no 

negócio próprio, não houve relação direta, a não ser em um entrevistado que passou a atuar 

com consultoria, na mesma área de origem. 

 

Os setores das corporações em que mais atuaram e o setor do negócio iniciado, 

guardaram relação estreita em dois casos. Em outro, houve uma relação direta com a forma de 

varejo. Nos dois casos restantes, não houve nenhuma relação. 

 
Figura 19– Categoria 1 – Grau de mobilidade e conformidade 

Entrevistado 01 02 03 04 05 

Tempo de carreira executiva 
(anos) 

30 25 31 20 24 

Tempo máximo na mesma 
empresa (anos) 

23 11 13 5 24 

Grau de conforto financeiro Confortável Confortável Pouco Conf. Confortável Pouco Conf. 

Área/Função Executivo Gestão Geral Operacional Comercial Comercial Planejamento 

Área/Função Neg. Próprio Adm. Financ. Adm. Financ. Gestão Geral Gestão Geral Planejamento 

Setor Corporação Tecnologia Financeiro Financeiro Farmacêutico Energia 

Setor Negocio Próprio Serviços Com.Exterior Franq. Serv. Saúde Serv. Energia 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 
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CAPITULO 4 –CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A pesquisa estudou a decisão de empreender do ex-executivo demitido de grandes 

corporações. Objetivamos identificar os fatores influenciadores dessa decisão, bem como os 

motivadores e critérios, cotejando-os com a literatura, sobre empreendedorismo. 

As entrevistas revelaram, como fatores importantes, o conforto financeiro, o tempo 

máximo em uma empresa e a tecnicidade da função. Quanto mais o entrevistado foi 

influenciado pela tecnicidade da função e tempo na empresa, mais seu perfil se aproximou 

daquele descrito por Mills, o do funcionário capaz de construir seu espaço na organização; 

quanto mais o entrevistado foi influenciado pelo conforto financeiro e fatores de atração ao 

empreendedorismo, mais seu perfil se aproximou daquele descrito por Schumpeter, o 

empresário capaz de correr e risco e inovar. 

Ainda que não convencional, optamos por apresentar uma síntese do 

empreendedorismo, na forma de figura. Ilustramos que uma maneira de organizar as 

definições de empreendedorismo é compreendê-las, dinamicamente, entre dois tipos “puros”, 

o funcionário moldado pela corporação e o herói mítico, schumpeteriano. Utilizamos a escala 

abaixo, para avaliar as decisões de empreender dos entrevistados. 

Figura 20– Fatores preponderantes na escolha do tipo de negócio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

Os entrevistados revelaram uma carga de rejeição significativa às corporações. A 

demissão e a dificuldade de recolocação em empresas do mesmo porte provocaram reações e 
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atitudes que explicam, em parte, o fato que todos os entrevistados tiveram motivações que os 

“empurraram” ao empreendedorismo, caracterizadas nos fatores rejeição e insegurança, 

acerca das corporações e, principalmente, na fuga do desemprego. O componente 

“necessidade” esteve presente em todos os casos avaliados e veio antes da identificação de 

uma oportunidade de negócio; alguns, por necessidade de renda, mas, todos pela necessidade 

de ocupação, o “ter o quê fazer”.  

 

Uma afirmação frequente foi que, logo após a demissão, montar o próprio negócio 

seria o “Plano B” e que, preferencialmente, optariam pela recolocação em cargos, e em 

empresas da mesma dimensão que antes. Mesmo para o entrevistado que está a mais tempo 

empreendendo e com conforto financeiro, a possibilidade de recolocação na forma de um 

convite “irrecusável”, ainda o seduz.  Recuperando Mills (1979), verifica-se a conduta do 

executivo veterano apegado ao cargo e status conferidos pelas corporações. 

 

Ainda assim, os fatores de atração e oportunidades estiveram presentes nos discursos, 

e a intuição à análise da existência de oportunidade também os moveu. 

 

A ênfase na busca pelo sonho antigo de ter o próprio negócio e a busca pela 

independência e autonomia, está associada ao significado do trabalho. A superação de 

obstáculos também justificou a decisão de empreender, confirmando a literatura, segundo a 

qual, os empreendedores se sentem motivados para criar e realizar coisas, fazer as coisas 

acontecerem, têm orientação para a ação e transformar projetos em novos processos, produtos 

ou serviços. As contribuições de MCCLELLAND (1961) e LEITE (2000), são exemplos 

dessa linha teórica. No entanto, mágoas e desilusões com a vida na organização, também 

motivaram os entrevistados; vale reproduzir um trecho da fala do entrevistado Nº 4: “Às 

vezes, o meu maior motivacional é raiva; se eu te disser isso você não vai acreditar, mas, é 

raiva.” 

Discurso recorrente a respeito da carga de trabalho, agendas congestionadas, volume 

de viagens de negócios e reuniões intermináveis foram unânimes e carregadas de alívio por 

terem sido deixadas para trás. Os donos de negócios trabalham até mais, mas não se 

importam, porque estão trabalhando para si. O fato gerador da exaustão pode não ter sido a 
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agenda ou carga de trabalho, mas, sim, o desgaste e o tédio de muitos anos atuando na mesma 

organização, atividade ou mercado. A oportunidade de aumentar rendimentos moveu os 

entrevistados, todavia, ao lado da preocupação em fazer o negócio “dar certo”. A redução de 

ganhos pode, inclusive, ser tolerada, pois já acumularam patrimônio considerável, os filhos 

cresceram e as responsabilidades financeiras são menores. Como síntese, vimos que, se de um 

lado a necessidade criou empresários, de outro, as decisões sobre o tipo de negócio variou 

conforme história, carreira e circunstâncias apresentadas na época da transição. 

 

A relação entre inovação como elemento vital, sucesso e a perenidade do negócio, é 

demonstrada nos vários autores estudados; entretanto, não é regra no grupo analisado. A 

situação é compatível com os dados da realidade brasileira, na qual 83,2% dos 

empreendedores oferecem produtos ou serviços já conhecidos dos seus consumidores, de 

acordo com GEM (2010). A inovação surge na fala de dois entrevistados, mas não é vista 

como garantia de trajetória fácil; se por um lado os que estão atuando em mercados já 

desenvolvidos sofrem para encontrar seu espaço, o inovador tem dificuldade na divulgação do 

produto, sujeito ao ataque de concorrentes que copiam o de negócio. 

 

A disposição ao risco empresarial é um ponto importante na literatura sobre 

empreendedorismo. No grupo entrevistado, a aposta do capital próprio, no negócio, não é 

atitude definidora. A pesquisa alinha-se à teoria, pessoas que passaram mais de duas décadas 

sem arriscar a propriedade e remuneradas por salários e bônus (Mills, 1975) e subordinadas à 

estrutura operacional da organização (PINCHOT, 1989) prosseguem inseguras quanto ao uso 

do próprio dinheiro no negócio. 

 

Na análise que se propôs, a respeito do grau de mobilidade e conformidade do grupo 

importa, principalmente, o período total como executivo e o tempo de permanência na mesma 

corporação. A partir das entrevistas, é possível dizer que executivos com longos períodos na 

mesma organização, mesmo que em posições diferentes, desenvolvem habilidades de 

adequação e conformidade às regras, processos, condutas e à cultura organizacional. Juntas, 

as experiências organizacionais podem dificultar a atuação autônoma e independente. Na 

visão crítica de Mills (1979), “Seguem fielmente as instruções, sentem-se inseguros fora dos 
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limites das ordens explicitas, fogem dos primeiros-planos e passam adiante as 

responsabilidades. Geralmente sentem haver uma desproporção entre suas capacidades e 

experiências, (...) (MILLS,1979). 

 

A função exercida nas corporações trouxe consequências para a decisão quanto ao 

negócio próprio. A experiência com a gestão geral ou a área comercial facilitou 

comportamentos proativos, comparativamente aos entrevistados egressos de áreas técnicas. 

Conhecimento do mercado e habilidade com clientes fornecem elementos importantes para 

montar e dirigir um novo negócio. Os entrevistados com perfil construído em vendas e 

gerência geral, relataram mais facilidade com os processos. 

 

O conforto financeiro influencia a escolha do tipo de negócio, aproximando ou 

distanciando da inovação e do risco. Ex-executivos com “pacotes” generosos de demissão, 

podem ser mais propensos ao empreendedor schumpeteriano. Quanto maior o conforto 

financeiro, maior o destaque dado pelos entrevistados para “perseguir um sonho” na decisão 

pelo negócio; quanto menor o primeiro, maior a propensão a negócios vistos como estáveis ou 

seguros (como a compra de franquia, por exemplo). As verbas indenizatórias garantem certo 

conforto, durante certo tempo, não obstante, é imperioso voltar a obter renda. Mesmo os 

perseguidores de seus sonhos mantiveram-se em ramos conhecidos. 

 

A “saturação” com o setor em que se trabalhou a vida toda foi eloquente, e é, também, 

paradoxal, pois o conhecimento adquirido com a experiência profissional é importante para a 

escolha do tipo do novo negócio, contudo, ao mesmo tempo, é motivo de tédio e repulsa. 

 

De acordo com a literatura, é possível afirmar que, caso o negócio próprio seja no 

mesmo setor em que o executivo esteve, na maioria do tempo de sua carreira, as chances de 

ele identificar uma oportunidade e de conhecer profi

modificações das atividades de um emprego anterior. 
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Todos os entrevistados da pesquisa foram demitidos em uma fase madura de vida 

profissional e manifestaram fatores que remetiam ao que se chama fatores “push” ou aqueles 

relacionados à necessidade, de renda ou de ocupação e atividade laboral.  

 

A pesquisa de enfoque qualitativo não tem por finalidade estender os resultados para 

populações mais amplas. Mesmo assim, conhecer em profundidade as questões de impacto 

sobre a decisão de empreender, com análise de significados e sentimentos, fornece 

contribuição relevante ao estudo do tema.(SAMPIERI et al, 2006). 

 

Os dados foram obtidos com vistas nos relatos das pessoas entrevistadas. Ao falar 

sobre suas trajetórias, as pessoas tendem a revelar somente os aspectos positivos para 

construir uma boa imagem. Nesses 

decide o que vai narrar, ocorrendo a seletividade do conteúdo. Logo, os aspectos e 

acontecimentos negativos que revelam as fragilidades do entrevistado podem ter sido 

omitidos.  
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO PRÉ-TESTE DA ENTREVISTA  
Roteiro de Questões 

a) Características do Entrevistado 

1. Nome:   

2. Estado civil:   

3. Formação escolar:  

4. Idade quando iniciou a carreira corporativa 

5. Área predominante de atuação, como empregado: 

6. Setor predominante da carreira:  

7. Idade quando iniciou o negócio: 

  

b) Características do Empreendimento 

8. Área ou setor da atividade: 

9. Grau de inovação  

10. Capital investido:   

11. Origem do capital 

12. Número de empregados:   

13. Possui sócios? Quantos?   

14. Função que desempenha na empresa:   

15. Atividades que realiza na empresa:  

 

c) Orientação para questões abertas: 

1. História de vida profissional 

2. Motivações para se tornar empreendedor 

3. Processo de decisão 

5. Auto-avaliação – pontos fortes e pontos fracos 

6. Oportunidades e dificuldades 

7. Pontos positivos e negativos do trabalho 
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO FINAL DA ENTREVISTA  
Roteiro de Questões 

a) Características do Entrevistado 

1. Nome:   

2. Formação Acadêmica:  

3. Idade quando iniciou a carreira corporativa: 

4. Idade quando iniciou o negócio:  

5. Área predominante de atuação como empregado: 

6. Setor predominante da carreira corporativa: 

   
b) Características do Empreendimento 

7. Área ou setor da atividade:    

8. Tempo de operação  

9. Capital investido:   

10. Origem do capital 

11. Função que desempenha na empresa:   

12. Atividade que mais realiza na empresa:  

13. O que define melhor o negócio? 

 a. novo produto; b. novo método de produção/comercialização; 

 c. novo mercado; d. nova matéria prima. 

14. Como é percebido pelo mercado? 

 a. novo para todos; b. novo para alguns; c. ninguém acha novo; 

 

c) Orientação para questões abertas: 

1. Relato da carreira corporativa:  

Ø O que gostava e o que não. 

Ø Grau de liberdade, autonomia x processos e rotinas. 

 

2. Relato do período que antecedeu a decisão de montar o negócio 

Ø Pensou em retomar a carreira? 

Ø Quais eram as alternativas? 

 

3. Relato do processo de escolha do tipo do negócio. O que buscava? 


