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RESUMO:

O empreendedorismo se apresenta como um processo de grande relevância no cenário econômico. Dessa forma,
este artigo se propõe a discutir como o fenômeno empreendedorismo se comporta diante de um contexto de retração
econômica no Brasil, com vista especificamente para as crises de 2008 e 2014. Utilizou-se essencialmente de
pesquisa bibliográfica e análises estatísticas para adensar o estudo, tendo como base os dados disponibilizados pela
Global Entrepreneurship Monitor (GEM). O estudo permitiu caracterizar o empreendedorismo enquanto um processo
criativo e inovador que apresenta um caráter multifacetário em se adaptar aos ambientes econômicos. Os resultados
apontam uma taxa de empreendedores de 32% no ano de 2010, sendo crescente nos anos de 2014 e 2015,
alcançando um percentual de 34% e 39%, respectivamente. Além de outras considerações.
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ABSTRACT:

Entrepreneurship presents itself as a process of great relevance in the economic scenario. Thus, this article proposes
to discuss how the phenomenon of entrepreneurship behaves in a context of economic retraction in Brazil, specifically
aimed at the crises of 2008 and 2014. It was used essentially bibliographic research and statistical analysis to further
study the study, Based on data provided by the Global Entrepreneurship Monitor (GEM). The study allowed to
characterize entrepreneurship as a creative and innovative process that presents a multifaceted character in adapting
to economic environments. The results indicate a rate of entrepreneurship of 32% in 2010, increasing in the years 2014
and 2015, reaching a percentage of 34% and 39%, respectively. In addition to other considerations.
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1 INTRODUÇÃO

O Empreendedorismo se constitui enquanto um processo de criação de inovações no mundo dos negócios,
possibilitado através do ambiente que está inserido. O objetivo deste artigo é discutir acerca da relação entre
empreendedorismo e o contexto de crise econômica no Brasil, especificando como o empreendedorismo se comporta

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/empreendedorismo_e_inovacao_reflexoes_teoricoanaliticas_num_cenar.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



diante do cenário de mudanças econômicas. Para alcançar tal objetivo foram selecionados textos teóricos
(DORNELAS, 2001; NETTO, 2010; SARKAR, 2010; SCHUMPETER, 1982) sobre tais temáticas e relatórios do Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), especificamente o último relatório disponibilizado até então, do ano de 2015. O GEM
se constitui enquanto a maior pesquisa sobre atividade empreendedora no mundo, tendo em vista para o
desenvolvimento social e econômico, e possibilita obter informações sistematizadas sobre as atividades
empreendedoras em diversos países. Esta pesquisa estuda o empreendedorismo “[...] segundo etapas do processo
empreendedor, que começa com a intenção dos indivíduos em iniciar um negócio, prossegue até a criação do
empreendimento, passa pelas fases iniciais de seu desenvolvimento (nascentes e novos) e termina até o
empreendimento ser considerado como estabelecido.” (GEM, 2015, p. 20).

Nesse sentido, é necessário expor que esta pesquisa é do tipo exploratória, pois possibilita compreender, esclarecer e
ampliar o conhecimento sobre a temática estudada, conforme Mattar (1996). As fontes de dados foram livros,
periódicos e artigos científicos, além da base de dados do GEM, caracterizando-se como uma pesquisa
quali-quantitativa. Este artigo visa contribuir nos estudos referentes ao empreendedorismo e inovação, pois os
empreendedores precisam ter a sua disposição informações contundentes que as auxiliem na tomada de decisão,
visando um posicionamento estratégico no mercado competitivo. Isto se torna possível através de pesquisas que
permitam o levantamento e análise de dados, fornecendo a estes indivíduos informações consistentes.

O interesse em pesquisar este objeto de estudo partiu da necessidade de refletir sobre os rebatimentos da crise no
mundo dos negócios, com foco no empreendedorismo. A pretensão aqui é trazer contribuições reflexivas para essa
área, e para este fim a discussão está estruturada nos seguintes tópicos: Esta introdução; Empreendedorismo no
Brasil: uma aproximação teórica; Aporte teórico sobre a inovação e suas classificações; Visão geral sobre
empreendedorismo e inovação; Os impactos da crise econômica no empreendedorismo; e as Considerações Finais.

2 EMPREENDEDORISMO NO BRASIL: uma aproximação teórica

Visto atualmente como um fenômeno global sobre o qual são debruçados diversos estudos, o empreendedorismo se
apresenta como um processo de grande relevância no cenário econômico, tendo expressado contribuições neste
sentido. Deste modo, faz-se necessário a busca do entendimento dos conceitos de empreendedorismo e a discussão
deste processo enquanto “resposta ‘necessária’ a alavancagem econômica local e regional e ao auto-sustento de
milhares de famílias pobres” (SABINO, 2010, p.01).

Schumpeter (1982), um dos principais teóricos deste campo de estudo, aponta o empreendedorismo como sendo a
essência da inovação ao desconstruir antigos paradigmas de negócios ao propor, por exemplo, novas formas de
exploração de recursos e materiais. Para Sarkar (2010) o empreendedorismo se constitui enquanto um processo de
criação e/ou expansão de negócios tanto inovadores quanto aqueles que são provenientes de oportunidades
identificadas. Drucker (1986), por outro lado, discute o empreendedorismo com base na concepção da transformação
de valores como resultado da criação de algo novo ou diferente. Enfatizando, neste ponto, a mudança contínua ao se
referir à exploração de oportunidades, visto que para ele, o empreendedor está sempre em busca de mudanças, estas
advindas da exploração dos diversos elementos dos micro e macro ambientes. Dessa forma, seja qual for o cenário
econômico e social, o empreendedor, devido ao seu caráter de se adequar a realidade, sempre busca estratégias e
mecanismos para que seu empreendimento seja estabelecido.

Diante dessas conceituações é perceptível que as características ligadas ao processo empreendedor parte da
concepção da busca de elementos oportunos encontrados no ambiente em que o indivíduo está inserido, estimulando
um processo inovador que rebate a ordem econômica e impacta num cenário de desenvolvimento local e regional.
Dito de outro modo, a realidade econômica e social determina os moldes do empreendedorismo e as atividades
desenvolvidas pelo empreendedor.

Para tanto, outros autores conceituam não apenas o processo, mas definem atitudes que caracterizam o indivíduo
enquanto agente empreendedor. Assim, partindo de elementos que compõem o perfil empreendedor como a
capacidade de assumir riscos, liderança, proatividade e a persistência, por exemplo.

Para Dornelas (2001, p. 37) empreendedor é aquele que tem, entre outros aspectos, “iniciativa para criar um novo
negócio e paixão pelo que faz; aceita assumir os riscos e a possibilidade de fracassar e utiliza os recursos disponíveis
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de forma criativa transformando o ambiente social e econômico onde vive”, ao passo que Hirsch (2014) traz a esse
conceito a ideia de criação de valor e as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal para aquele
que cria um negócio a partir da oportunidade detectada. Desse modo, o empreendedor deve ter sempre uma leitura
consciente da economia do país, para ter segurança em suas decisões.

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM), dentre outros aspectos, estuda o comportamento dos indivíduos no que se
refere à criação e gestão de um negócio, desde os anos 2000 no Brasil, trazendo referências para clarificar melhor
como se dá o processo de criação empreendedora.

O processo empreendedor tem início a partir da identificação do potencial do indivíduo, este enquanto agente
empreendedor, na análise das oportunidades por meio de conhecimentos e habilidades para este fim. Tendo então a
capacidade de conceber a idealização da ação ou intervenção necessária, através da implementação de uma ideia,
processo ou recurso novo, no cenário oportuno identificado. Estabelece-se, portanto, um negócio próprio e inovador
que passa por um estágio inicial até a sua consolidação através da persistência na crença do desejo e motivação de
empreender (GEM, 2015).

O GEM disponibilizou, através do seu relatório de 2015, análises sobre a atividade empreendedora, no Brasil,
caracterizando-o como um país empreendedor. A pesquisa aponta que as taxas¹ de empreendedorismo no nosso país
tiveram uma significativa evolução no período de 2002 a 2015, apresentando uma tendência crescente,
particularmente a partir de 2005, segundo os dados apresentados como resultado da pesquisa.

Diante dos dados coletados, a Taxa Total de Empreendedores (TTE), em 2015, apresentou um percentual de 39,3%,
o que corresponde a um aumento de 4,9% se comparado com o ano anterior. A Taxa de Empreendedorismo em
Estágio Inicial (TEA) chegou a 21%, por consequência na taxa de empreendedorismo nascente que variou de 3,7%
para 6,7% em 2014 e 2015 respectivamente. A TEA e a Taxa de Empreendedorismo Estabelecido (TEE) alcançaram
21% e 19% respectivamente, em 2015.

Sites especializados em economia² apontam que o Brasil tem uma das maiores taxas de criação de negócios entre a
População Economicamente Ativa³ (PEA), ocupando uma posição de primeiro lugar entre 70 (setenta) países. O
empreendedorismo no Brasil pode ser caracterizado de dois modos: o primeiro se constitui de pessoas que criam
negócios para sobreviver (em grande maioria alojados no setor informal), os chamados “empreendedores por
necessidades”; e o segundo são aqueles que criam negócios para capitalizar sobre um determinado produto
demandado pelo mercado, ou seja, “os empreendedores nos negócios transformam a economia ao deslocarem os
recursos para áreas que ainda não são servidas [...] (SARKAR, 2010, p. 39 ); esses são chamados de
“empreendedores por oportunidades”. O perfil do empreendedor brasileiro, segundo GEM (2010), é, majoritariamente,
de 18 a 34 anos, e a participação de homens e mulheres é igualitária; além disso, essa pesquisa informa que o
empreendedor brasileiro investe cerca de 10 mil reais ao abrir um negócio.

3 APORTE TEÓRICO SOBRE A INOVAÇÃO E SUAS CLASSIFICAÇÕES

Como visto na seção anterior, um ponto de interseção teórica entre os autores que discutem empreendedorismo é,
sem dúvidas, a inovação. Deste modo, se faz necessário o entendimento da inovação enquanto elemento intrínseco
ao processo empreendedor.

A inovação tem uma estreita relação com o capitalismo, uma vez que o seu entendimento contribui para a
compreensão do fenômeno que abrange o capital e a natureza do processo competitivo, conforme Schumpeter
(1934). Para o mesmo, inovar significa convergir forças para o capitalismo, ao passo que supõe uma revolução no
âmbito econômico por meio da destruição do antigo e a criação do novo. Crossan e Apaydin (2010), deste ponto de
vista, traz uma concepção de inovação enquanto exploração de uma novidade cujo valor agregado se desdobra nos
setores econômico e social.

Segundo Damanpour (1991), a inovação tecnológica está associada à atividades básicas do trabalho relacionadas ao
manuseio de produtos, prestação de serviços ou processos produtivos envoltos de aparatos tecnológicos. A
concepção de inovação, para o autor, pode ser também conceituada através da apropriação de uma ideia, não
necessariamente inédita, por uma determinada Organização.
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Etimologicamente, inovação é um termo proveniente do latim inovare, cujo significado, para Parolin (2001), é algo
novo, renovar, mudar ou alterar determinada coisa por meio da introdução da novidade.

Para Tidd (2008, p. 30) a inovação pode ser classificada em quatro categorias peculiares: (1) Inovação em produto,
caracterizado pelas mudanças nos produtos e/ou serviços oferecidos por uma empresa; (2) Inovação em processo,
referindo-se ao processo produtivo ou de distribuição, isto é, propõe mudanças no modo pelo qual um produto e/ou
serviço é criado e entregue; (3) Inovação em posição, que se caracteriza pelas mudanças oriundas no âmbito em
que os produtos e/ou serviços são alocados; (4) Inovação de paradigma, refere-se às mudanças provocadas nos
modelos mentais subjacentes que direcionam os objetivos da empresa.

Já para Mattos e Guimarães (2005), a classificação de inovação perpassa quatro elementos: produto, marketing,
processo e logística.

1. Produto – Abrange uma nova concepção do mercado e seus rebatimentos sobre a empresa e o modo que a
empresa adequa seus modelos de negócio a realidade do mercado (ROBERTS, 2003).

2. Processo – Este tipo de inovação está relacionado com a implementação de novos métodos de produção,
comercialização com vistas a criação ou aprimoramento de um produto. Uma vez que envolve mudanças
quanto aos métodos de trabalho, capital intelectual, equipamentos ou o conjunto destes fatores (OECD, 1997).

3. Marketing – Compreende a aplicação de mudanças relacionadas ao mim de marketing seja na concepção ou
embalagem do produto, na promoção ou novos canis de distribuição, promoção com novos posicionamentos
ou novas formas de negociar preços (OECD, 1997).

4. Logística – Está relacionada aos processos oriundos ao transporte dentro da cadeia de suprimentos,
permitindo a implementação de mudanças quanto à tecnologia, conhecimento e relacionamentos empregados
no processo logístico (FLIT et al, 2005).

Deste modo, é necessário compreender a inovação enquanto um processo primordial para o desenvolvimento
organizacional e posicionamento estratégico. Visto que supõe uma infinidade de mudanças estruturais e conceituais
adaptativas aos fenômenos do contexto que se está inserido, com o intuito de manter uma performance competitiva no
mercado. Ao ponto que para Mattos e Guimarães (2005), a inovação leva ao desenvolvimento de vantagem
competitiva por meio do aperfeiçoamento de novas estratégias.

4 VISÃO GERAL SOBRE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Diante da conjuntura de mudanças em que os negócios organizacionais são submetidos continuamente e levando em
consideração esses negócios enquanto sistemas abertos, tendo forte influência do meio externo, nos âmbitos social,
político e econômico conforme Chiavenato (2000). Evidentemente para se alcançar as metas e objetivos é primordial
que os indivíduos, enquanto gestores de grandes organizações ou empreendedores individuais desenvolvam uma
capacidade inovadora para que, desta forma, consigam se adaptar as mudanças deste mercado.

Conforme Hashimoto (2006) o empreendedor destaca-se na sociedade por meio do seu perfil enérgico e da sua
capacidade de “materializar” ideias novas, tendo como forte característica a percepção clara e objetiva sobre as
possíveis novas fontes de combinações diante de uma oportunidade. O indivíduo que empreende deve, portanto, ter a
competência de implementar algo novo para se inserir nas atividades de cunho econômico, passando a
caracterizar-se não mais como criador e/ou idealizador de um ponto de vista mais romancista, mas como
empreendedor pertencente a classe capitalista.

Drucker (1986) afirma que os empreendedores utilizam processos inovadores para maximizar as oportunidades. Isto
é, para Hoskisson e Ireland (2002), os empreendedores detectam as oportunidades pioneiramente e passam a
assumir os prós e contras desse processo de consolidação de um novo mercado, tendo em vista o desenvolvimento
de processos, serviços ou produtos inovadores. De forma complementar, Christensen et al (2006) teoriza que a gestão
do processo de inovação engloba um conjunto de atividades interligadas e interdependentes que se originam no
campo das ideias, conceitos, valores e findam com a consolidação de um negocio ou empreendimento.

Neste sentido, para Timmons (1978) as chamadas competências empreendedoras se fazem presentes em todo o
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processo de planejamento da idealização e criação. Assim é necessário que haja um predomínio, sobre essas
competências, de embasamento teórico, científico e tecnológico. Isso porque o perfil empreendedor é evidenciado ao
passo que são exigidas competências e habilidades tecnológicas, organizacionais e visão ampla sobre o cenário na
busca da identificação de oportunidades, sendo esta relação de recursos fundamental na promoção da inovação.
Portanto, diante dessa discussão, não se pode dissociar a inovação do conhecimento, visto que é através desta
relação que emerge a criação de novos negócios provenientes da interseção entre os diversos conhecimentos. (TIDD
et al, 2008).

5 OS IMPACTOS DA CRISE ECONÔMICA NO EMPREENDEDORISMO

A crise econômica surge de forma brusca e traz impactos para a toda a sociedade. Seus impactos mais diretos e
objetivos são na produção, distribuição e consumo de mercadorias. A partir de Netto e Braz (2010) podemos afirmar
que o ciclo econômico se constitui de quatro fases: a crise, a depressão, a retomada e o auge.

• A crise “[...] pode ser detonada por incidente econômico ou político qualquer (a falência de uma grande
empresa, um escândalo financeiro, a falta repentina de uma matéria-prima essencial, a queda de um governo).”
(IBIDEM, p. 159).

• A depressão causa “[...] o desemprego e o salários mantêm-se no nível da fase anterior, a produção
permanece estagnada, as mercadorias estocadas ou são destruídas ou parcialmente vendidas a baixo preço.”
(IBIDEM, p. 159).

• A retomada: “[...] as empresas que sobrevivem absorvem algumas das que quebram, incorporam seus
equipamentos e instalações, renovam seus próprios equipamentos e começam a produzir mais.” (IBIDEM, p.
160).

• Com a reanimação do comércio e do consumo acarreta no auge, onde os empresários retomam os
investimentos em suas empresas, ao “[...] abrir novas linhas e frentes de produção e esta é largamente
ampliada, lançando no mercado quantidades cada vez maiores de mercadorias.” (IBIDEM, p. 160).

Com isso, podemos afirmar que o empreendedorismo pode ser uma oportunidade de negócios tanto na crise quanto
no auge da economia, devido o empreendedor ter como característica o caráter multifacetário de se adequar aos
ambientes econômicos.

Curvando para as crises econômicas no Brasil, podendo citar aqui a crise de 2008, ocasionam em um aumento
exponencial do desemprego formal. Segundo o jornal Estadão, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2008 e 2009, houve um acréscimo
de 1,3 milhão de pessoas desempregadas, período que o Brasil começou a sentir os efeitos da crise de 2008. Desse
modo, aponta Casaqui (2014, p. 04) que “[...] a crise econômica se desdobra em várias frentes, causando
desemprego, a degradação dos espaços públicos, e se espraia pela cena midiática e atravessa as conversas
informais cotidianas.”.

Nessa via, esse autor ainda afirma que, “na ausência de perspectivas de novos postos de trabalho [devido à crise
econômica], o empreendedorismo surge como uma forma de resposta à crise laboral.” (CASAQUI, 2014, p. 02).

Podemos afirmar que o empreendedorismo é uma alternativa objetiva diante da crise econômica. O relatório do GEM
traz as taxas de crescimento do empreendedorismo entre 2002-2015. Vamos considerar nesse momento as duas
principais crises que eclodiram nesse período, quais sejam: a crise de 2008 e 2014.

Diante deste cenário, e através dos dados publicados pelo GEM (2015), embora o período de crise estivesse
estabelecido em 2008 os níveis da atividade empreendedora se mantiveram numa escala crescente, visto que as TEE
partiram de 15% em 2008, mantendo no ano seguinte o mesmo percentual, logo após tendo um crescimento de 3%
comparado ao ano anterior e voltando a cair para 15% em 2012. A partir de então e mesmo tendo os reflexos da crise
de 2014, as taxas de empreendimentos estabelecidos foram crescentes, chegando a 21% em 2015. Tendo esta
análise, obviamente, partindo da perspectiva também crescente das TEA, que variou de 12% (2008) para 19% (2015),
o que impactou positivamente nas TTE que no cenário de crise de 2008 se manteve estável com reflexos crescentes
para os próximos anos, principalmente a partir de 2014, o que se configurou mais propriamente dito um cenário de
retração econômica.
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Nesse é cenário é necessário cruzar os dados das taxas de empreendedorismo no Brasil com as variações do
Produto interno bruto (PIB), de 2002 a 2015.

Para o cenário expressivo de crise a que se propõe esse estudo, é possível perceber que no período que se inicia a
partir de 2008, as taxas de crescimento das TEA, TEE e TTE foram positivas em detrimento à taxa de crescimento do
PIB que apresentou no ano de 2009 uma queda de 12% (como reflexo do contexto econômico de 2008) e um
percentual negativo de menos 4% em 2015, como reflexo da retração da economia a partir de 2014. E, embora
desfavorável o contexto econômico, que perpassa esses anos, as taxas referentes às atividades empreendedoras se
mantiveram resistentes.

Neste sentido, o GEM (2015) enfatiza que no período referente à expansão econômica (2002 a 2013), garantiu para
os empreendedores a possibilidade também de estabelecer os seus negócios de maneira oportuna. Tendo o período
de retração da economia (a partir de 2014) rebatido sobre essa realidade e impulsionando o desenvolvimento
empreendedor através da necessidade.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No dinâmico mercado competitivo em que se estabelecem os novos negócios, o empreendedor precisa demonstrar
grande capacidade de adaptação, um olhar claro e sistêmico sobre as possibilidades de transformar o ambiente ao
seu redor, identificando oportunidades e desenvolvendo concepções e idealizações ao seu favor. A inovação constitui
um aparato imprescindível nesse processo, contribuindo para a caracterização da capacidade multifacetária do
empreendedor em moldar-se aos ambientes econômicos que se está inserido.

Esta pesquisa se propôs a discutir a relação entre a crise econômica no Brasil com as taxas de atividades
empreendedoras. A realidade objetiva, isto é, os dados disponibilizados pelo GEM (2015), mostra que houve um
crescimento significativo na taxa de empreendedores no período analisado, 2002-2015, tendo em vista um percentual
de 21% em 2002, um pico de 32% (2010), seguido de uma variação negativa, voltando a crescer até atingir um
percentual de 39% (2015). A pesquisa revelou também que esse crescimento do total de empreendedores em 2010
acompanhou o crescimento do PIB. Por outro lado, entre 2014 e 2015 o aumento da taxa de empreendedorismo foi
acompanhado pela queda do PIB, reflexo da crise econômica de 2014.

Neste contexto, podemos inferir que independente do cenário, o empreendedorismo tem um forte potencial de
crescimento e adaptabilidade, visto que os rebatimentos da crise, bem como a análise negativa do PIB, aqui
apontadas, permitiram justificar a concepção do empreendedorismo enquanto alternativa viável na identificação de
oportunidades. Dessa forma, seja qual for o cenário econômico e social, o empreendedor, devido ao seu caráter de se
adequar a realidade, bem como sua iniciativa para criar um novo negócio, assumir riscos e transformar a realidade
econômica e social em que vive, sempre busca mecanismos para estabelecer o seu empreendimento.

Sugere-se como pesquisa futura adensar a discussão sobre empreendedorismo no contexto de crise política em que o
Brasil está passando atualmente.

REFERÊNCIAS

CASAQUI, Vander. Concepções e significados do empreendedorismo social no Brasil e em Portugal: crise,
performance e bem comum. Lisboa, 2014. Disponível em: . Acesso em: 18 de janeiro de 2017.

CHESBROUGH, H. Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard
Business School Press, 2003.

CHIAVENATO, I. Introdução a Teoria Geral da Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/empreendedorismo_e_inovacao_reflexoes_teoricoanaliticas_num_cenar.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



DAMANPOUR, F.; EVAN, W. M. Organizational innovation and performance: the problem of organizational lag.
Administrative Science Quarterly, v. 29, p. 392-409, 1991.

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Elsevier,
2001.

DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios. São Paulo: Pioneira
Thompson, 1986.

Gobal Entrepreneurship Monitor (GEM). Empreendedorismo no Brasil: 2015. Curitiba: IBQP. Disponível em: .
Acesso em: 04 de fevereiro de 2017.

HASHIMOTO, M. Espírito empreendedor nas organizações: aumentando a competitividade através do
intra-empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2006.

HIRSCH, Robert D. et al. Empreendedorismo. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing. Edição compacta. São Paulo: Atlas, 1996.

MATTOS, J. R. L; GUIMARÃES, L. S. Gestão da tecnologia e inovação: uma abordagem prática. São Paulo:
Saraiva, 2005.

NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 6. ed. São Paulo: Editora Cortez,
2010.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO (OECD). Manual de Oslo: proposta de
diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. Finep, 1997.

PAROLIN, S. R. H. A perspectiva dos líderes diante da gestão da criatividade em pequenas empresas da região
metropolitana de Curitiba-PR. 2001. Dissertação (Mestrado em Administração) – UFRS, Porto Alegre.

SABINO, Geruza Tomé. EMPREENDEDORISMO: reflexos críticos sobre o conceito no Brasil. Minas Gerais, 2010.
Disponível em: . Acesso em: 19 de janeiro de 2017.

SARKAR, S. Empreendedorismo e inovação. Lisboa: Escolar Editora, 2010.

SCHUMPETER, J. Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1982.

TIDD, J; BESSANT, J.; PAVITT, K. Gestão da Inovação. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

TIMMONS, J. A. Characteristics and role of entrepreneurship. American Journal of Samall Business, v. 3, n.1, p.
5-17, 1978.

¹ Taxas de empreendedorismo da população adulta no Brasil. As taxas de empreendedorismo representam a
percentagem de empreendedores na população de 18 a 64 anos do país possibilitando a análise sobre a intensidade

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/empreendedorismo_e_inovacao_reflexoes_teoricoanaliticas_num_cenar.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.7-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



da atividade empreendedora desse país. Fonte: GEM (2015).

² Por exemplo, economia.uol.com.br e exame.abril.com.br.

³ Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) a População Economicamente Ativa (PEA)
“Compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada e a
população desocupada, assim definidas: população ocupada - aquelas pessoas que, num determinado período de
referência, trabalharam ou tinham trabalho mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em férias).”, incluindo nessa
classificação empregados, não remunerados, indivíduos que trabalhavam por conta própria e empregadores, e
“População Desocupada - aquelas pessoas que não tinham trabalho, num determinado período de referência, mas
estavam dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomaram alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais,
etc.).”. Em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme/pmemet2.shtm.

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/empreendedorismo_e_inovacao_reflexoes_teoricoanaliticas_num_cenar.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.8-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


