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RESUMO

Entendemos que criar um negócio e conseguir bons resultados é um grande desafio e no mundo dos
negócios não existe mais idade para a competição. Empreendedores de todas as idades competem
num mercado que privilegia, basicamente, a persistência, o planejamento e as vantagens
competitivas duradouras, e para se destacar neste mercado é necessário ser um empreendedor
inovador, que ofereça algo diferente, algo novo, que seja um elemento de promoção da mudança e
do desenvolvimento econômico. E para isso o empreendedor precisa reunir as características de
gestor eficaz e inovador, contribuindo com suas ideias e sua maneira de administrar e tomar
decisões para o sucesso da sua empresa. Diante desse quadro, este artigo propõe demonstrar as
qualidades, desafios e problemáticas em relação ao empreendedorismo e a inovação, em busca do
sucesso empresarial.

Palavras-chaves: Empreendedorismo, inovação, planejamento.

ABSTRACT

We understand that creating a business and achieving good results is a great challenge and in the
business world there is no more age for competition. Entrepreneurs of all ages compete in a market
that privileges, basically, persistence, planning and long lasting competitive advantages, and to excel
in this market it is necessary to be an innovative entrepreneur, offering something different,
something new, which is an element of Promotion of change and economic development. And for this
the entrepreneur needs to gather the characteristics of effective and innovative manager, contributing
with his ideas and his way of managing and making decisions for the success of his company. Given
this framework, this article proposes to demonstrate the qualities, challenges and problems in relation
to entrepreneurship and innovation, in search of business success.

Keywords: Entrepreneurship, innovation, planning.

RÉSUMÉ

Nous comprenons que créer une entreprise et obtenir de bons résultats constituent un grand défi et
dans le monde des affaires, il n&39;y a plus d&39;âge pour la concurrence. Les entrepreneurs de tous
les âges rivalisent dans un marché qui privilégie, fondamentalement, la persistance, la planification et
les avantages compétitifs durables, et pour exceller sur ce marché, il faut être un entrepreneur
innovant, qui offre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, qui soit un élément de
promotion du changement et du développement économique. Et pour cela l&39;entrepreneur doit
rassembler les caractéristiques d&39;un manager efficace et innovant, en contribuant avec ses idées
et sa manière de gérer et de prendre des décisions pour le succès de son entreprise. Dans ce cadre,
cet article propose de démontrer les qualités, les défis et les problèmes liés à l&39;entrepreneuriat et à
l&39;innovation, en quête du succès commercial.

Mots-clés: Entrepreneuriat, innovation, planification.

1. INTRODUÇÃO
1.1 Conceito de empreendedorismo
O economista austríaco Joseph A. Schumpeter, no livro “Capitalismo, socialismo e democracia,
publicado em 1942, associa o empreendedorismo ao desenvolvimento econômico. Segundo ele, o
sistema capitalista tem como característica inerente uma força que ele denomina de processo de
destruição criativa, fundamentado no princípio que reside no desenvolvimento de novos produtos,
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novos métodos de produção e novos mercados, em síntese, trata-se de destruir o velho para construir
o novo.
Pela definição dada por este autor, o agente básico desse processo de destruição criativa está na
figura que ele denomina de empreendedor. Em uma visão mais simples entendemos que
empreendedor é aquela pessoa que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, aquele que realiza
antes, que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação.
Segundo Chiavenato (2005) os empreendedores são heróis populares do mundo dos negócios,
fornecendo empregos, introduzindo inovações e incentivando o crescimento econômico. Não são
simplesmente provedores de mercadorias ou de serviços, mas fontes de energia que assumem riscos
em uma economia em mudança, transformação e crescimento. Continuamente, milhares de pessoas
com esse perfil — desde jovens a pessoas adultas e de todas as classes sociais — inauguram novos
negócios por conta própria e agregam a liderança dinâmica que conduz ao desenvolvimento
econômico e ao progresso das nações. (Chiavenato,
2005, pag. 4).
Pessoas como Steve Jobs e Bill Gates são considerados empreendedores por trazerem inovação ao
ramo da tecnologia, como no desenvolvimento de sistemas operacionais. Assim como eles, muitas
pessoas conseguem sucesso ao empreender. Podemos ainda definir empreendedorismo como a
capacidade que uma pessoa possui de formular uma ideia sobre determinado produtos ou serviço,
podendo essa ideia ser nova ou não, ideias essas que se originam de perguntas ou dúvidas
encontradas pelo empreendedor, não necessitando que o mesmo tenha formação para que possa
empreender.
“Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões.” (FILION, 1999, pág. 19)
Para Bernardi (2003, pág. 13), empreendedor é

“Aquela pessoa que consegue reunir um perfil típico de
personalidade capaz de ser criativo, persistente, otimista,
flexível e resistente a frustrações, agressivo e com
energia para realizar, hábil para equilibrar seu sonho
com realizações, que tenha senso de oportunidade,
dinâmica, autoconfiança, habilidade de relacionar-se,
que seja propenso do risco e principalmente, que seja
criativo.”

Bernardi (2003, pag. 20), comenta sobre a necessidade de percebermos o rumo que o
empreendedorismo está tomando neste sistema, apesar das incertezas do mundo globalizado, onde
há necessidade de mudança constante da concorrência, preços competitivos como sinal de
sobrevivência e resultados do empreendedorismo alinhados a resultados globais.
O empreendedorismo é essencial na sociedade, pois é através dele que as empresas buscam
inovação, preocupam-se em transformar conhecimentos em novos produtos, desse modo empreender
é também saber agregar valor, identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo,
objetivando criar algo dentro de um setor ou produzir algo novo. O empreendedorismo é um dos
fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico e social de um país. Podemos afirmar que o
processo empreendedor é envolvido por muita reflexão, muitas dúvidas, incertezas e
questionamentos, à medida que o processo se aprofunda é natural que novas dúvidas, reflexões e
questões venham surgir.

“O empreendedor vê a mudança como norma e como
sendo sadia. Geralmente, ele não provoca a mudança
por si mesmo. Mas, se isto define o empreendedor e o
empreendimento, o empreendedor sempre está
buscando a mudança, reage a ela, e a explora como
sendo uma oportunidade.” (DRUCKER, 1987, p. 36)

Para Machado, o empreendedor também é o empregado que propõe inovações em uma determinada
empresa, ocasionando o surgimento de valores adicionais (intra- empreendedorismo); é o trabalhador
autônomo como gestor do auto-emprego; é aquela pessoa que compra uma empresa e realiza
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inovações, assumindo os riscos, seja no aspecto administrativo, como também na área de vendas,
fabricação, distribuição, ou na ação de publicidade e propaganda de seus bens e/ou serviços
agregando novos valores (Machado, 2003, pag. 3).
Segundo Chiavenato (2007), na verdade o empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas
acontecerem, sendo dotado de sensibilidade para os negócios, tendo tino financeiro e capacidade de
identificar as oportunidades. Com esse arsenal transforma ideias em realidade, para benefício próprio
e para benefício da comunidade.
Por ter criatividade e um alto nível de energia, o empreendedor demonstra imaginação e
perseverança, aspectos que, combinados adequadamente, o habilitam a transformar uma ideia
simples em algo concreto e bem sucedido no mercado.
E para ser bem sucedido o empreendedor não deve apenas saber criar seu próprio empreendimento.
Deve saber gerir o negócio, para mantê-lo e sustentá-lo em um ciclo de vida prolongado e obter
retornos significativos de seus investimentos. Isso significa administrar, planejar, organizar, dirigir e
controlaras atividades relacionadas direta ou indiretamente com o negócio.
2 PERFIL DE UM EMPREENDEDOR
Para Chiavenato (2007), existem três características básicas para um empreendedor. São elas:

1. Necessidade de realização: Uma necessidade pessoal, o que o diferencia dos outros.

2. Disposição para assumir riscos: Riscos financeiros e de demais ordens assumidos
ao iniciar o próprio negócio.

3. Autoconfiança: Segurança ao sentir que pode enfrentar os desafios e problemas.

Portanto o empreendedor que deseja alcançar sucesso nos negócios necessita de características tais
como: coragem e paixão para desbravar o novo e equilíbrio, racionalidade e facilidade para lidar com
as várias situações, já dentro do empreendimento.
Para Filion (2000), o empreendedor começa a selecionar informações coletadas em seus
questionamentos, estruturando seu pensamento e suas ideias para transforma-los em uma
oportunidade de negócio, ou seja, o empreendedor necessita de uma estrutura de pensamento
sistêmico e visionário, com base na qual estabelecerá metas e desenhará trajetórias para alcança-las.
(Filion, Dolabela, 2000).
Podemos então citar algumas características do empreendedor: atitude de saber ouvir, estar atento,
interpretar e analisar informações de mercado, elaborar planejamento de ações futuras, traçar
objetivos para atingir. Desse modo o empreendedor terá sucesso em seu negócio.
Para o empreendedor, ter uma visão clara do futuro, das potencialidades, das capacidades e dos
elementos que proporcionem a concretização dessa visão é o mais importante, sendo a chave de
sucesso para muitos deles. Dessa forma, conseguem alcançar seus objetivos, por acreditarem e
aplicarem seus esforços no mercado que escolheram.
2.1 Elementos do perfil de um empreendedor
Elementos dos perfil empreendedor, segundo Filion e Dolabela (2000):

· Conceito de si: como nos enxergamos e como descrevemos o nosso sonho.

· Energia: O quanto nos dedicamos para transformarmos nossos sonhos em realidade, seja na
quantidade ou qualidade.

· Liderança: Conjunto de atitudes e comportamentos que faz com que os outros acompanhem
nossa visão, criando dessa forma parcerias de negócios.

· Compreensão do setor: Saber interpretar e compreender o mercado, lidando com seus ativos,
com as pessoas envolvidas, com as necessidades e dificuldades encontradas, ter condições de
apresentar vantagens e evitar desvantagens.

· Relações: Reflexo de capital de relacionamento com os amigos, colegas e parentes, em outras
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palavras, trata-se de nossa Netwuork.

· Espaço em si: O que é necessário para que nos conheçamos, para ser e crescer no decorrer
do tempo.
2.2 Características de um empreendedor

Em seus cursos sobre empreendedorismo, o Sebrae-PR (2010) alerta sobre os três principais
conjuntos de características que o empreendedor deve ter, formados em torno das características:
realização, planejamento e poder.

2.2.1 Realização

· Busca de oportunidades e iniciativa:

Faz as coisas antes do solicitado/ antes de ser forçado pelas circunstâncias. Age para
expandir as atividades e novas áreas, produtos ou serviços.

Aproveita oportunidades fora do comum para começar um projeto novo, bem como para obter
recursos, equipamentos e apoio interno.

· Persistência

Age diante de um obstáculo significativo

Age repetidamente ou muda para uma estratégia alternativa a fim de enfrentar um desafio ou
superar um obstáculo.

Assume responsabilidade pessoal pelo desempenho no atingimento de metas.

· Comprometimento

Faz sacrifícios pessoais ou depende de um esforço extraordinário para concluir uma tarefa.

Junta-se a demais colaboradores ou se coloca no lugar deles, se necessário, para terminar
um trabalho.

Esmera-se em manter os clientes satisfeitos e coloca em primeiro lugar a boa vontade a
longo prazo, acima dos ganhos a curto prazo.

· Exigência de qualidade e eficiência

Encontra maneiras de fazer as coisas de forma mais rápida, mais adequada e mais barata.

Age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões de excelência.
Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou
que atenda a padrões de qualidade previamente combinados.

· Correr riscos calculados

Avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente. Age para reduzir os riscos ou controlar os
resultados.
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Coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados.

2.2.2. Planejamento

· Estabelecimento de metas

Estabelece metas e objetivos que são desafiadores e que tem significado pessoa. Tem visão a
longo prazo.

Estabelece objetivos de curto prazo mensuráveis.

· Busca de informações

Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores e concorrentes.
Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço.

Consulta especialistas para obter assessoria técnica ou comercial.

· Planejamento e monitoramento sistemáticos

Planeja dividindo tarefas e grande porte em subtarefas com prazos definidos.

Revisa os planos feitos, baseando-se em informações sobre o desempenho real em novas
circunstancias.

Mantem registros numéricos e os utiliza para tomar decisões.

2.2.3 Poder

· Persuasão de redes e contatos

Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros. Utiliza pessoas chave
como agentes para atingir seus objetivos.

Age para desenvolver e manter relações profissionais.

· Independência e autoconfiança

Busca autonomia em relação às normas e controles de outros.

Mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de resultados desanimadores.
Expressa confiança na sua própria capacidade de complementar uma tarefa difícil ou de
enfrentar um desafio.

3 TIPOS DE EMPREENDEDORES

Os empreendedores podem ser muito diferentes um dos outros. Por conta disso, podemos classificar
em diversos tipos. Apesar de dificultar a nomeação, o importante é que nos mostra que qualquer
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pessoa pode ser um empreendedor independente de suas características.

Empreendedor nato: São geralmente os mais conhecidos e reverenciados. Normalmente são
pessoas que começaram a trabalhar desde muito cedo, com poucas condições, e acabaram criando
grandes empresas, acabaram adquirindo a habilidade de negociação e venda, são visionários,
otimistas e estão sempre à frente de seu tempo.

Empreendedor que aprende: Ao se deparar com uma oportunidade de negócio, decide aprender a
gerir seu próprio empreendimento, caracterizam-se pelo inesperado. Muitas vezes, esse tipo de
empreendedor imaginava que seria sempre um empregado e não gostava de assumir riscos, mas
quando surge a oportunidade, ele se vê entusiasmado. Um ponto importante a se levantar é que o
empreendedor que aprende necessita do surgimento de uma oportunidade. Sua característica é de
ter uma maior cautela que os demais empreendedores, e, por isso, quando ele se depara com a
oportunidade, ele não assume o risco imediatamente, mas, sim, depois de ver as possibilidades e a
viabilidade do negócio.

Empreendedor serial: Cria um negócio para vendê-lo. Dessa forma, o capital ganho com essa ideia
inicial é utilizado para criar outro, vendê-lo novamente e produzir algo novo sempre, tornando-se uma
atividade cíclica. Assim, a venda é parte do fim de um empreendimento e o começo de um novo.

Empreendedor corporativo: São executivos que se destacam e que buscam crescer dentro da
empresa, trazendo bons frutos para a organização. Possuem grande conhecimento em ferramentas
administrativas e sabem gerenciar uma equipe com excelência. Também são considerados ótimos
vendedores e negociadores, pois sabem vender a sua ideia e trabalhar em situações limitadas, nas
quais a empresa não dá toda a liberdade para o empreendedor agir.

Empreendedor social: O empreendedor social vem de qualquer setor que seja sem fins lucrativos,
possuindo as características dos empreendedores tradicionais de criatividade, visão e determinação.
Ele busca a inovação social no lugar do dinheiro por meio do emprego e da focalização n inovação,
almejando o benefício social que ela pode trazer, além de utilizarem de suas experiências
organizacionais e empresariais para ajudar os outros.

Empreendedor por necessidade: Empreendedores por necessidade são aqueles que iniciaram um
empreendimento autônomo por não possuírem melhores opções para o trabalho e precisam abrir um
negócio a fim de gerar renda para si e suas famílias. O empreendedorismo por necessidade é
evidentemente aquele que está visivelmente menos fadado ao sucesso, embora existam, sim, alguns
casos de sucesso.

Empreendedor herdeiro: É motivado desde cedo a empreender. Ele tem a missão de continuar o
legado da família, administrando a empresa e os recursos nela envolvidos a fim de que o
empreendimento se sustente por mais tempo. Atualmente é comum que executivos sejam
contratados para gerir empresas familiares, mas o empreendedor herdeiro sempre acompanha de
perto as atividades a fim de dar suas impressões e sugestões.

Empreendedor normal: Busca capacitar-se, preocupando-se com os próximos passos da
organização, minimizando os riscos, que possui clara visão do futuro e de suas metas para a
organização. O planejamento aumenta a capacidade do negócio ser bem sucedido. Logo, o
empreendedor normal seria o mais completo e uma referência a ser seguida, mas que não
representa uma quantidade expressiva de empreendedores na prática.
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4 INOVAÇÃO
Não seria possível falar do empreendedorismo, sem citar a inovação, pois esta é peça chave para o
nascimento e manutenção de um empreendimento. A palavra inovação deriva dos termos latinos in e
novare e ignifica fazer algo novo ou renovar.
Segundo Drucker, inovação é a habilidade de transformar algo já existente em recurso que gere
riqueza. (DRUCKER, 1987, pag. 40)
A inovação é concebida como criação ou renovação de algo já existente, partindo de estudos,
observação e persistência, na busca de soluções que sejam práticas e simples, de modo que possam
ser facilmente entendidas, e aceitas pelos consumidores. Também demonstra que o
empreendedorismo não é uma exclusividade de pequenos investidores dispostos a abrir um negócio,
mas que grandes empresas podem ser consideradas empreendedoras, desde que apresentem
inovações, no chamado empreendedorismo coorporativo.

“Os empreendedores inovam. A inovação é o
instrumento

especifico do empreendedor” (DRUCKER, 1987, pag.
39).

As inovações são importantes porque permitem que as empresas acessem novos mercados,
aumentem suas receitas, realizem novas parcerias, adquiram novos conhecimentos e aumentem o
valor de suas marcas. Obviamente, os benefícios da inovação não se limitam às empresas. Para os
países e regiões, as inovações possibilitam o aumento do nível de emprego e renda, além do acesso
ao mundo globalizado. As inovações oferecem novos produtos, que passam a contar com mais
benefícios dos produtos oferecidos.
Para que as empresas realizem inovações é necessário que elas, em primeiro lugar, tomem
consciência da importância de inovar no cenário competitivo vigente. Nao há como se tornar uma
empresa inovadora sem dar a devida importância ao tema.
A inovação tanto pode ocorrer por meio de uma ação perfeitamente planejada quanto por simples
acaso. No entanto, verifica-se que poucas inovações ocorrem do acaso. A maior parte das inovações,
especialmente as mais bem-sucedidas, resultam de uma busca consciente e intencional de
oportunidades para inovar.
As inovações podem acontecer pela ocorrência, conjunta ou isolada, de oito principais situações:

· Em consequência de factos inesperados;

· Por incongruências;

· Por necessidade;

· Por mudanças na indústria ou no mercado;

· Mudanças demográficas;

· Mudanças de percepção;

· Novos conhecimentos;

· Imposições legais ou regulamentares.

A inovação é fundamental, pois através dela as organizações tornam-se capazes de gerar riqueza
contínua e, assim manterem-se ou tornarem-se competitivas nos seus mercados. Contudo, na maioria
dos casos, as empresas usam os concorrentes como base de referência para as suas próprias
iniciativas de inovação. Com isso, as estratégias competitivas tendem a ser muito parecidas dentro de
um mesmo mercado e apenas a empresa que se afasta do grupo competitivo de empresas, consegue
cumprir seu papel de aumento de competitividade e consequente geração de riqueza.
Para que se crie um ambiente corporativo propício à geração de inovação, é necessário que os
líderes das organizações promovam a inovação, sendo que a melhor forma de o fazer é trabalhar
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para que os conceitos e estratégias de inovação sejam assimilados por todos os colaboradores,
clientes e fornecedores.
A inovação numa empresa ou organização, passível de gerar ou aumentar a competitividade da
mesma pode verificar-se a vários níveis:

Produtos e serviços: desenvolvimento e comercialização de produtos ou serviços novos.

Processos: desenvolvimento de novos meios de fabricação ou de novas formas de
prestação de serviços.

Negócios: desenvolvimento de novos negócios que forneçam vantagem competitiva e
sustentável.

Gestão: desenvolvimento de novas estruturas de poder e liderança.

Como se observa a inovação não ocorre apenas nos processos finais de fabricação. Esta pode
ocorrer em todo e qualquer ponto da organização. Não é apenas fazer coisas diferentes, mas,
também, fazer as mesmas coisas de formas diferentes, criando, como refere Drucker (2002, p. 211),
novos potenciais de satisfação.

4.1 Inovação e criatividade
Não existe inovação sem criatividade, pois a inovação é a aplicação prática da criatividade, ou seja
uma ideia resultante de um processo criativo só passará a ser considerada uma inovação, caso seja
realmente aplicada, caso contrário é considerada apenas uma invenção.
Citando Larry Hirst (um dos antigos presidentes do conselho de administração da IBM), "Invenção é
transformar dinheiro em ideias, inovação é transformar ideias em dinheiro". Inovação tem pois este
carácter de concretização, que só assim poderá gerar criação de valor, já a criatividade é aplicável
fora do contexto empresarial, podendo ser utilizado para caracterizar por exemplo os indivíduos na
sua esfera não profissional.
4.2 Gestão da Inovação
Gestão da inovação é a busca pela compreensão dos fatores que podem determinar o sucesso ou
fracasso de um empreendimento, dentre eles os quatro temais centrais, segundo Bessant e Tidd
(2009) são:

· Compreender o que se tenta gerenciar.

· Compreender o como.

· Compreender o quê, o porquê, e o quando da atividade de inovação.

· Compreender que isso é um alvo móvel.
Gerenciar a inovação é basear em mais que uma ideia boa, calculando estrategicamente e
aprendendo com o processo.

Bessante e Tidd (2009) afirmam que a inovação assume muitas formas diferentes, mas pode ser
resumida em quatro diferentes tipos:

· Inovação de produtos

A inovação de produto, como o próprio nome indica, centra-se no desenvolvimento e melhoria das
funções dos produtos. Este é o tipo de inovação mais facilmente reconhecido pelo consumidor, pois
implica o aparecimento de novos produtos ou a melhoria de produtos existentes. Em muitas
situações, associada à inovação de produto surge também a inovação de processo; no entanto esta
não constitui a razão primeira para a inovação.
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· Inovação de processos

A inovação de processo focaliza-se no aperfeiçoamento dos processos de fabricação e
comercialização. Embora possa conduzir igualmente a melhorias nas características dos produtos,
este não é o objetivo dessa inovação, ela busca muitas vezes minimizar custos de produção ou
comercialização, através da maximização da eficiência e da exploração dos meios disponíveis.

· Inovação de posição

Mudança no contexto em que produtos / serviços são introduzidos.

· Inovação de paradigma

Mudanças nos modelos mentais básicos que norteiam o que a empresa faz.

Empreender e inovar envolve lidar com todos os riscos sobre a ideia, para tanto, inovação se baseia
na capacidade que a invenção tenha de gerar receita, Drucker (1987) ressalta que ideias brilhantes
não representam inovação em sua grande maioria, pois na maioria das vezes a receita não
ultrapassa os custos de criação ou implantação da ideia.

Uma empresa não pode ser considerada atividade empreendedora, a menos que haja algum tipo de
inovação.

“Empreendedorismo não trata apenas de pequenas
empresas e novos empreendimentos. Não aborda
apenas a criação de novos produtos ou serviços, mas,
sim, inovações em todos os âmbitos do negócio”
(CHIAVENATO, 2007, pag. 261)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos observar que o empreendedorismo se dá em função da inovação, considerando que
grandes empresas passam a ser empreendedoras quando inovam. A inovação é uma característica
associada ao empreendedor em sua essência e àquele que de fato busca se desenvolver como
empreendedor. O empreendedor sem a inovação não sobrevive, devido às mudanças econômicas e
sociais do momento. Inovação e empreendedorismo estão intimamente ligados e fazem parte das
características de sucesso dos negócios atuais. O sucesso ou fracasso de um determinado negócio
pode ser definido a partir da capacidade de inovação do empreendedor e da sua capacidade de se
adaptar a tantas mudanças.
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