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RESUMO 
 

Com o crescente aumento da atividade turística e dos níveis de exigência dos turistas por serviços 

de qualidade, faz-se necessário uma maior profissionalização gerencial dos equipamentos 

turísticos. Dentre estes equipamentos, destaca-se o setor de restaurantes. Assim, esta dissertação 

procura desenvolver uma reflexão sobre o comportamento e as atitudes de um empreendedor no 

setor de restaurantes, para que possa superar as dificuldades e contingências da atualidade, bem 

como dos períodos de sazonalidade, fato marcante na cidade de Itapema/SC. Entender o processo 

de desenvolvimento empreendedor em restaurantes implica em estudar a influência do turismo e 

de gestão dos restaurantes. Desta forma, toda a fundamentação teórica baseia-se em uma breve 

abordagem sobre o turismo, bem como na origem, na história, nas características e tipologias dos 

restaurantes. Em relação ao estudo do empreendedorismo apresentam-se as abordagens 

conceituais e as teorias referentes às escolas da empreendedologia, focalizando as características 

do comportamento empreendedor abordadas por David McClelland, base conceitual deste estudo 

no que se refere ao empreendedorismo. Procura-se também apresentar pesquisas na área de 

empreendedorismo em várias universidades brasileiras e no exterior e assim justificar a opção 

pela teoria comportamentalista de McClelland. Somado a isto, apresenta-se uma série de 

informações relacionadas a atitude gerencial desses empresários, suas percepções quanto a 

logística, o marketing e diversos outros processo administrativo. A pesquisa revelou que se trata 

em uma primeira análise, de perfil empreendedor com forte característica de comprometimento, 

estabelecimento de metas, busca de informações e independência e auto-confiança. Por outro 

lado, apresenta pouco desenvolvimento nas características de exigência de qualidade e eficiência, 

de persuasão e redes de contato e de correr riscos. Estes restaurantes são representados por micro 

e pequenas empresas e esperam uma participação maior do poder público em relação a 

qualificação de pessoas e divulgação da cidade. Não costumam buscar a capacitação profissional, 

nem tampouco estão filiados a alguma entidade empresarial. Estão otimistas com suas empresas e 

com o desenvolvimento do turismo. 

 

Palavra-Chave:  Turismo, Restaurante, Empreendedor  
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ABSTRACT 
 

With the considerable increase in the tourist activities and the level of tourists requirements for 
better quality services, it is necessary a more professional management of the organizations 
considered as part of the tourism. Restaurants are one of them. This work is developing a 
reflection about the behavior and attitudes of an entrepreneur in this area, in a way that permits 
the overcome of actual economic difficulties and contingencies, as far as the seazonability, 
specially in Itapema Beach in Santa Catarina State. Understand the process of entrepreneurs 
development of restaurants means the need of studying the influence of the tourism and the 
proper management model. The theory fundaments are based in a brief writing about tourism as 
far as about origin, history, characteristics and typologies of the restaurants. In relation to the 
entrepreneurs we present concepts and the theories of the different schools, focusing the 
characteristics of the entrepreneur behave studied by David McClelland, used as the conceptual 
base. It is also shown researches in the area of entrepreneurs produced by local and foreign 
universities as a way to justify the option for the McClelland behaviorist theory. In addition to 
that, it is also presented some information related to managerial attitudes, logistics perceptions, 
marketing and several other administrative methods. The research shows, in a first attempt, an 
entrepreneur profile with characteristic of strong commitment, objectives establishment, 
information collect, and independence and self-confidence. On the other hand, shows at the same 
time little development in terms of quality needs and efficiency, persuasive attitudes, net 
relationship and risks taken. The restaurants are represented by small businesses and expect a 
higher participation of the public government for labor qualification and city advertisements. 
These entrepreneurs usually do not like to improve professional abilities and become members of 
any business association. They are optimistic about the success of their own business and the 
increase of tourist activities. 
 
 
Key words: Tourism, Restaurants, and Entrepreneur. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Uma das mais recentes contribuições de Torrés (2000), trata dos efeitos da dilatação 

espacial e da contração temporal, provocadas pela globalização sobre a realidade das empresas de 

pequeno porte. Segundo ele, o desenvolvimento do empreendedor encontra-se num contexto de 

espaço e tempo cuja natureza está mudando. A emergência da nova economia induz a mudanças 

às vezes radicais no sistema de análise da empresa e seu meio ambiente. 

 Segundo o autor, as novas relações impostas pelos diferentes contextos de espaço 

temporal gerado pela globalização, induzem ao empreendedorismo mais coletivo e mais 

talentoso, que prioriza a aprendizagem, que é mais administrativo e mais fundado sobre a 

acessibilidade que sobre a proximidade física. 

 Ainda, estima-se que no Brasil em 2002, cerca de 14,4 milhões de pessoas estavam 

envolvidas com alguma atividade empreendedora, ou seja, 1 em cada 7 brasileiros estava 

empreendendo. A região sul destaca-se com a maior taxa de empreendedorismo do país, com 

aproximadamente 20% dos empreendedores nacionais. Os principais setores da atividade 

econômica estão presentes no conjunto dos empreendimentos iniciados, ou em fase de 

consolidação. Entretanto, há uma concentração de empreendimentos nos setores de comércio e de 

serviços, destacando-se neles as atividades de alimentação e hospedagem.  

 O autor diz ainda que a participação da empresa familiar é significativa no Brasil, pois, 

mais de 50% dos empreendimentos que surgiram em 2002, ou em outros estágios do seu ciclo de 

vida, tinham participação familiar.  Esse segmento responde aproximadamente por 6,3 milhões de 

pessoas. Por sua vez, as mulheres respondem por 42% dos empreendedores e têm trazido novas 

demandas para a comunidade e evidentes implicações para as políticas públicas. 

 Também existem novos e crescentes indícios que parecem confirmar a percepção que o 

nível de atividade empreendedora local tem uma relação estatisticamente significativa com os 

níveis subseqüentes de crescimento econômico. É importante olhar essas constatações com certa 

cautela, já que são necessários alguns anos para se identificar os reais mecanismos causadores 

desse fenômeno. 

 Outra informação importante, citada pelo autor é de que a maior taxa de empreendedores 

está na faixa etária entre 25 e 34 anos e das motivações para empreender, aproximadamente 42% 

dos empreendedores brasileiros são motivados por oportunidades de negócio e outros 55% por 
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necessidade pessoal. É um dado que externaliza a importância do empreendedorismo no 

desenvolvimento sócio-econômico de uma cidade. 

 Os restaurantes, por sua vez, representam um elo importante na análise do fluxo turístico, 

pois podem servir de apoio ao destino turístico, assim como ser o próprio destino turístico. A 

contextualização dos restaurantes associados ao empreendedorismo poderá desencadear uma 

série de reflexões e novas propostas de pesquisa com o intuito de nortear ações e políticas de 

desenvolvimento do setor. 

 

1.1. Objetivos 

 

Sob a ótica destas reflexões, esta dissertação apresenta os seguintes objetivos: 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

 Estudar as características empreendedoras dos proprietários de restaurantes da cidade de 

Itapema, segundo a abordagem comportamentalista de David McClelland, e suas possíveis 

contribuições para o desenvolvimento dos restaurantes da cidade. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Além disso, busca-se: 

 

• Identificar os comportamentos empreendedores dos proprietários de restaurantes de 

Itapema; 

• Identificar o que pensa este empreendedor sobre o turismo e o turista; 

• Relacionar a participação destes estabelecimentos no contexto do desenvolvimento do 

turismo local e regional; 

• Conhecer as variáveis internas e externas que podem interferir no setor de restaurantes, 

como os principais problemas, as ameaças e oportunidades; 

• Fazer um diagnostico das ações gerenciais aplicadas pelos restaurantes.  
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1.2. Questões de pesquisa 

 

 A necessidade deste estudo dá-se em função da necessidade de gerar conhecimento em 

empreendedorismo e gestão de restaurantes, para desta forma, levar aos meios acadêmicos do 

curso de Gastronomia da UNIVALI, dados referentes a esta atividade, uma vez que ainda é muito 

escasso este tipo de informação para o segmento de restaurantes. 

 Desta inquietação, surgem pontos de partida para serem desenvolvidos, sendo eles: 

• Os proprietários de  restaurantes de Itapema são realmente empreendedores? 

• O sucesso destas empresas está intimamente relacionado ao perfil empreendedor? 

• Como estes proprietários administram seus restaurantes? 

• Que características empreendedoras são mais evidentes, de acordo com a classificação de 

McClelland? 

É na tentativa de iniciar um estudo envolvendo empreendedorismo e restaurantes que se atém 

esta dissertação e que deve gerar novas propostas de pesquisa, dado a complexidade do estudo e 

sua compreensão. 

 

1.3. Justificativa 

 

A gastronomia tem um papel importante no desenvolvimento do turismo, por ser um 

equipamento e também um suporte logístico na manutenção e prospecção de turistas. O 

deslocamento humano acompanha o desenvolvimento da humanidade. As pessoas, desde os 

tempos mais remotos sempre buscaram o novo, o desconhecido. Com o advento da tecnologia, os 

meios de transporte passaram a ser mais seguros e acessíveis para uma população cada vez mais 

curiosa. E desta evolução surge o turismo, com uma conceituação toda peculiar e que passou a 

reger os movimentos e deslocamentos das pessoas. Entretanto, o deslocamento por si só não 

atende todas as necessidades do viajante, assim, é preciso criar uma infra-estrutura de apoio, 

como meios de transporte; meios para hospedagem; agências de viagens e lugares para refeições, 

de diversos gêneros e características. 

 Como resultado, surgem os restaurantes,  que por sua vez, passam a serem disseminados 

por todos os pontos do planeta onde exista um deslocamento humano em potencial.  
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Pode-se entender isto, conforme cita Maricato (2001),  
muitos são aqueles atraídos para o setor de bares e restaurantes, pressionados na 
maioria das vezes, pelas crises econômicas e sociais, uma vez que o setor teoricamente 
não exige nenhuma comprovação acadêmica e alguns iniciam a atividade pelo prazer, 
outros por dinheiro ou por já terem alguma experiência na área.  
 

Segundo a Associação Brasileira de Restaurantes Diferenciados (ABREDI), não chegam a 

10% os empreendedores que recebem um restaurante como herança, e a grande  maioria aprende 

na prática do dia-a-dia (apud MARICATO 2001, p. 14). 

No Brasil, um ano após o Plano Real a demanda por este tipo de negócio diminuía, 

entretanto a oferta aumentava. Para Fonseca (2000), muitas pessoas são motivadas pelo gosto de 

cozinhar, ou pelo prazer em receber, entretanto, o que elas esquecem ou não sabem, é que receber 

ou cozinhar em casa é muito diferente de fazê-lo de maneira profissional. Muitas pessoas são 

bem-sucedidas e famosas na atividade de restaurantes, mas existem também muitas outras 

histórias de insucesso, de pessoas que investiram seu dinheiro e tempo em um sonho e 

fracassaram. 

 Neste contexto de sucesso ou insucesso em um empreendimento gastronômico, destaca-se 

a questão do empreendedor, ou do perfil do empreendedor de restaurantes. 
Empreendedores são pessoas que perseguem o benefício, trabalham individual e 
coletivamente. Podem ser definidos como indivíduos que inovam, identificam e criam 
oportunidades de negócios, montam e coordenam novas combinações de recursos para 
extrair os melhores benefícios de suas inovações num meio incerto (DE MORI, 1998). 
 

O estudo do empreendedor desta dissertação, deu-se na cidade de Itapema, litoral Centro-

Norte de Santa Catarina, cidade que recebe cerca de 120.000 turistas, segundo dados da 

Secretaria Municipal de Turismo durante a temporada de verão, que ocorre principalmente entre 

meados de dezembro até o fim do Carnaval. 

Segundo o Sebrae (2000), a primeira denominação da cidade de Itapema foi Santo 

Antônio de Lisboa. Mais tarde o povoado recebeu o nome de Tapera, conservando até 1924. 

Segundo a linguagem indígena, Itapema significa “gavião de pedra” e sua fundação deu-se 

através das primitivas colonizações do litoral catarinense.  Há provas de que já no século XVII  a 

região sofreu a invasão de piratas. Porém, o povoamento do município iniciou-se em 1748 com a 

vinda de 461 imigrantes açorianos. Tem como município de origem a cidade de Porto Belo e sua 

emancipação aconteceu em 1962. 
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Também quando a origem do nome, em pesquisa realizada com descendentes dos Povos 

Guarani, na cidade de Assunção no Paraguai, descobriu-se que Itapema, significa “já havia um 

caminho de pedra”, pronunciado assim: Ita (pedra) – pe (caminho) – ma (já havia).1 

 A cidade possui segundo dados do IBGE (1999), 153 empresas de alojamento e 

alimentação, 25.869 habitantes e uma área de 59 km2. Destas empresas de interesse, foi analisado 

29 restaurantes, que representam segundo dados do Sebrae (2000), os empreendimentos 

gastronômicos com potencial turístico. 

  

1.4. Organização do trabalho 

 

Este estudo inicia-se com uma pesquisa bibliográfica e aborda em primeiro lugar a 

contextualização do turismo em Itapema. Depois disso o estudo passa para a compreensão da 

temática de restaurantes, iniciando-se com uma abordagem sobre o surgimento e conceitos das 

pequenas empresas, a empresa familiar e dos restaurantes, bem como suas classificações e 

características e uma visão das megatendências no setor de restaurantes e gastronomia. 

Outro tema de estudo é o empreendedorismo, onde se avalia o histórico do 

empreendedorismo, os conceitos e o empreendedor interno. Então se conduz o estudo para a 

avaliação do desenvolvimento do empreendedor; as características empreendedoras; as escolas do 

empreendedorismo e finalmente a abordagem psicológica de McClelland. Ainda, aprofunda-se 

nos trabalhos e críticas a McClelland e demais pesquisas sobre empreendedorismo que estão 

sendo desenvolvidas meio acadêmico. 

Por último, o trabalho caracteriza a metodologia da pesquisa, a análise e interpretação dos 

dados e as considerações finais.  

 

1.5. Contextualização do local de estudo 

 

 Itapema é uma das primitivas colonizações do litoral catarinense, quando levas de 

açorianos foram desbravando as terras costeiras do estado. Aos 23 de março de 1726, Desterro 

(atual Florianópolis) foi elevado à categoria de município, incluindo em seus domínios as terras 

                                                 
1 Este trabalho de pesquisa de campo, ocorreu em novembro de 2003 e foi realizado pelo próprio pesquisador, 
através de entrevistas, na cidade de Assunção no Paraguai. 
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hoje pertencentes à Itapema (SILVA, 2000; PREFEITURA DE ITAPEMA, 2003). Até 2 de 

janeiro de 1915 a localidade era conhecida como Tapera, devido aos tipos de casas construídas e 

pertencia à freguesia de Porto Belo, que fora designada por Decreto Imperial em 1824. Tratava-se 

de um Arraial, cujo padroeiro era Santo Antônio de Lisboa. Tapera situava-se onde é hoje o 

Canto da Praia. A primeira referência à existência de Tapera é de 1804, reconhecida na planta 

hidrográfica da baía de Porto Belo, elaborada pelo comandante da canhoneira Araguary.  

Documento encontrado em 1832 identifica José Antônio da Silva como morador mais 

antigo de Tapera. E em 1852, começaram a aparecer novas informações econômicas sobre a 

região, referentes a Tapera e Mata de Camboriú. Segundo esses dados, existiam 51 engenhos de 

farinha e 28 de açúcar, o que indicava uma população já superior a 500 habitantes. Em 1890 

surge outro documento que comprova a criação da primeira escola pública da Tapera, com a 

indicação do primeiro professor o cidadão João Sebastião de Almeida. 

 Por volta de 1912, o Arraial da Tapera passou a denominar-se Itapema e foi elevada a 

categoria de distrito de paz em 2 de janeiro de 1915 através da lei Municipal nº 28 da Câmara de 

Porto Belo. Na fase de distrito, de 1923 a 1925, foi anexada ao município de Camboriú. Tornou-

se município em 13 de janeiro de 1962, através da Resolução nº 1/62 da Câmara de Porto Belo, 

de autoria dos vereadores Olegário Bernardes e Ernesto Francisco Severino (NAJDZION, 2001). 

 Durante vários anos a pesca foi a principal atividade geradora de recursos no município. 

Porém, aqueles que moravam em zonas planas tinham no plantio da mandioca, do milho, do 

feijão, do café, do amendoim, da batata e da cana-de-açúcar o seu modelo de subsistência, 

plantadas no sistema de coivaras e rodízio de solo. Nas encostas eram plantados a banana, o 

abacaxi e o mamão e alguns agricultores dedicavam-se à criação de gado. 

 Itapema, pelas suas características, possui um quadro industrial quase inexistente. Se por 

um lado é vantajoso, considerando uma melhor preservação do meio ambiente, por outro, causa 

sérios problemas como a carência de empregos na baixa temporada. Atualmente, a economia da 

cidade tem sua base nas atividades turísticas sazonais, conta com uma rede hoteleira de 

aproximadamente 3 mil leitos, além de um forte comércio, segundo os dados da Prefeitura de 

Itapema (2003). 

 Pode-se avaliar a situação do turismo em Itapema considerando as informações a seguir: 

A Tabela 1 trata do movimento estimado de turistas, que depois de uma queda, demonstra 

possibilidade de crescimento, principalmente com os turistas estrangeiros. Aliás, a queda é 
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bastante significativa, devendo-se isto as questões macroeconômicas brasileiras e a crise da 

Argentina, bem como outros destinos semelhantes e que investem fortemente em marketing. 

 

Tabela 1: Movimento estimado de turistas em Itapema. 
Origem 2001 2002 2003 

Turistas Nacionais 134.804 126.559 115.243 
Turistas Estrangeiros 52.971 11.380 15.366 

Total 187.775 137.939 130.609 
Fonte: Santur (2003) 

 

 A Tabela 2 reflete as receitas estimadas que a cidade arrecadou durante as temporadas de 

2001, 2002 e 2003. Com menos visitantes, também se reduz a receita com eles, e isto é bastante 

visível. Talvez a cidade precise posicionar-se mais estrategicamente. 

 

 Tabela 2: Receita estimada do turismo em Itapema, em dólar. 
Receita 2001 2002 2003 

Turismo Nacional 26.796.663,33 20.656.103,96 15.773.599,36 
Turismo Internacional 15.641.744,74 2.766.616,68 2.241.646,00 

Total 42.438.408,07 23.422.720,64 18.015.245,36 
Fonte: Santur (2003) 

 

 Já a Tabela 3 demonstra o gasto médio diário estimado por turista em Itapema, onde se 

percebe que tanto os brasileiros como os estrangeiros estão gastando menos, ou aproveitando 

melhor a diferença de câmbio. É importante considerar as variações que o dólar sofreu nestes 

últimos três anos. 

 

Tabela 3: Gasto médio diário estimado por turista em Itapema, em dólar. 
Origem 2001 2002 2003 

Brasileiros 15,83 13,87 11,07 
Estrangeiros 23,24 18,80 12,32 

Fonte: Santur (2003) 

 

 A Tabela 4 apresenta os pólos emissores de turistas para a cidade de Itapema, com forte 

presença dos turistas do Rio Grande do Sul e Paraná, representando mais de 60% dos visitantes 

na temporada 2003. Por outro lado, percebe-se uma pequena queda de 20% de turistas 

catarinenses entre 2002 e 2003. Uma tendência visível é o crescimento de turistas de São Paulo, 

na ordem de 70% e de Mato-grossenses, com um aumento de mais de 90% entre a temporada de 
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2002 para 2003. Já na questão dos estrangeiros, os Argentinos continuam dominando o fluxo de 

turistas de outros países. 

 

Tabela 4: Pólos emissores de turistas para a cidade de Itapema. 
Pólo Emissor 2001 2002 2003 

Rio Grande do Sul 35,7% 41,63% 35,91% 
Paraná 25,12% 23,12% 26,55% 

Santa Catarina 20,58% 22,18% 18,48% 
São Paulo 7,09% 5,54% 9,59% 

Mato Grosso do Sul 3,14% 1,99% 3,86% 
Argentina 87,57% 84,70% 82,46% 
Paraguai 6,80% 14,12% 15,79% 
Uruguai 2,07% 1,18% 0,88% 

Fonte: Santur (2003) 

 

 Entretanto, é importante salientar os principais atrativos que provocam esta demanda de 

turistas. O que a Tabela 5 demonstra é uma pequena queda de turistas que visitam a cidade pelos 

atrativos naturais e um aumento de 100% de turistas que vêem visitar amigos ou parentes. Na 

verdade a cidade de Itapema hoje possui uma atividade constante durante todo o ano, pois muitas 

pessoas fixaram residência na cidade, o que acaba atraindo os parentes e amigos durante a 

temporada. 

 

Tabela 5: Principais atrativos turísticos de Itapema. 
Atrativo 2001 2002 2003 

Recursos Naturais 87,37% 83,11% 78,89% 
Recursos históricos e culturais 1,07% 0,26% 0,73% 

Manifestações populares 0,08% 0,0% 0,18% 
Eventos 1,91% 0,35% 1,00% 

Visitas a amigos ou parentes 9,19% 16,02% 18,93% 
Tratamento de saúde 0,38% 0,26% 0,27% 

Fonte: Santur (2003) 

 

 Estes dados oferecem um panorama  da situação atual do turismo em Itapema, atividade 

econômica crucial para o desenvolvimento local. Repensar o posicionamento turístico de Itapema 

é uma tarefa importante a ser perseguida. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Quando se olha em torno das cidades da região do litoral Centro-Norte de Santa Catarina, 

observa-se um conjunto natural de atrativos de extrema relevância para o desenvolvimento 

econômico e sustentável da região: praias, montanhas e costões permeiam os limites das cidades, 

e dentre elas a cidade de Itapema. Fica claro assim, a importância que o turismo tem nesta cidade 

e como precisa ser tratado para manter seu desenvolvimento e o crescente fluxo turístico. 

 Para Bahl (2003 p. 4), “desenvolver estudos na área do turismo, mais especificamente, 

analisar o turismo sob o olhar dos aspectos socioeconômicos e os reflexos oriundos da sociedade 

pós-industrial é sempre um desafio para o pesquisador, tendo em vista a complexidade e a 

diversidade sobre o tema”. 

Atualmente, o que se pode observar é que os fluxos de turistas, externos e internos, geram 

receitas significativas para universos restritos de bares e restaurantes, normalmente para aqueles 

que se localizam em hotéis ou têm vínculos com agências de viagens ou algum outro tipo de 

organização do segmento; que tenha renome suficiente para servir como atração turística; ou que 

conseguem oferecer bons preços e serem indicados por concierges de hotéis ou recepcionistas de 

eventos.  

Há uma certa consciência institucionalizada de que o turismo é um dos fenômenos mais 

significativos da atualidade, tanto pela abrangência de setores envolvidos como pelo número de 

pessoas que atuam neste segmento. Assim, torna-se difícil ignorar o seu crescimento e as 

projeções de desenvolvimento que apresenta.  

A industrialização progressiva, os grandes aglomerados urbanos, os tipos de habitação, a 

carência de áreas para repouso, são causas desse crescimento, que somados às facilidades de 

comunicação, às tarifas compensadoras e as conquistas sociais, dão margens a um desejo de 

locomover-se e conhecer novas paisagens que atingem massas cada vez maiores (BAHL, 2003).  

Para Demasi (2000), alguns valores e orientações fundamentais da sociedade humana 

devem ser discutidos a fim de reduzir a tendência do sistema pós-industrial para o 

desenvolvimento, sendo que, para que possamos conter o esgotamento dos recursos naturais, o 

consumo de matéria-prima por unidade de produto industrial deveria ser reduzido a um quarto de 

seu valor, assim, com o mesmo objetivo a atividade produtiva deveria ser dirigida para os 

serviços e não para os bens de consumo material. 
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Neste contexto, o turista propicia um maior conhecimento entre povos e virtualmente 

fortalece as relações internacionais. Esta situação tende normalmente a apresentar um conjunto de 

serviços destinados a promover, organizar, receber, orientar e hospedar os contingentes humanos 

que se deslocam com objetivos turísticos. O produto turístico é enquadrado num conjunto de 

ofertas caracterizadas por atrativos turísticos, serviços turísticos, serviços públicos e infra-

estrutura básica. É justamente na categoria dos serviços turísticos onde se encontram os 

restaurantes, ao lado de outros serviços fundamentais. Assim, o turista para poder usufruir um 

atrativo turístico, necessita consumir uma série de outros serviços (IGANARRA 1999, p. 54).  

Como os restaurantes, outros serviços que se destacam nesta cadeia de necessidade são os 

meios de hospedagem; demais serviços de alimentação (lanchonetes, sorveterias, etc.); 

agenciamento; transportes turísticos; locação de veículos e equipamentos; eventos; espaço de 

eventos; entretenimentos; informações turísticas; passeios e comércio turístico. Também os 

turistas são afetados pela falta de qualidade dos serviços e pelo avanço da criminalidade 

(MARICATO 2001). 

Por esta razão, torna-se importante estudar o modelo gerencial e o comportamento 

empreendedor dos proprietários de restaurantes, pela sua importância no contexto do turismo 

local e regional. 

 Para Kotler at al (1997), o benefício mais visível do turismo é o emprego direto em hotéis, 

restaurantes, comércio e empresas de transporte. Um segundo benefício, menos visível consiste 

na indústria de profissionais de apoio, como consultores, professores universitários e outros 

profissionais. O terceiro benefício do turismo é seu efeito multiplicador conforme a demanda 

turística se recicla através da economia local. Os governos utilizam os modelos de impacto 

econômico para calcular os ganhos gerais do emprego e o consumo de produtos e serviços como 

resultado do efeito multiplicador do turismo. O quarto benefício pode ser classificado como 

sendo os benefícios gerados pelos impostos sobre a atividade turística. 

 Considerando o fator trabalho, Castells (1999, p. 123), diz que: 
A economia global resultante da produção e da concorrência com base informacional 
caracteriza-se por sua interdependência, assimetria, regionalização crescente, 
diversificação dentro de cada região, inclusão seletiva, segmentação excludente e em 
conseqüência de todos esses fatores, por uma geometria extraordinariamente variável 
que tende a desintegrar a geografia econômica e histórica. 
 

 É neste cenário competitivo e de extrema importância para o desenvolvimento econômico 

que se estuda o comportamento empreendedor em restaurantes. 

  



 21
 

2.1. Gastronomia 

 

Os restaurantes são normalmente lugares onde pessoas se encontram por diversas razões. 

O fato é que a evolução do setor vem acontecendo desde muito tempo e ainda não está concluída, 

até porque seria difícil vislumbrar a restauração como algo estático, que não evoluísse  em termos 

de opções, modelos de negócios e tecnologias. 

 

2.1.1. Surgimento das pequenas Empresas 

 

 Os negócios de restaurantes têm como característica, assim como a grande maioria de 

outros negócios,  iniciarem de forma empírica e familiar. Geralmente são pequenas unidades, 

algumas depois evoluem, outras não têm o mesmo êxito, entretanto elas costumam fazer parte de 

um complexo jogo de poder e realizações familiares (BIOSCA, 1997).  

Existe uma grande correlação entre micro empresa e empresa familiar e sua origem, 

segundo Irigoyen e Puebla (1999), iniciou-se quando o trabalho rural e o artesanato passaram a 

exigir cada vez mais recursos para sustentar uma família em crescimento. Essa necessidade 

requeria mais insumos, dentre eles a mão-de-obra. Além disso, com o crescimento dos filhos era 

necessário criar oportunidades de trabalho. A incorporação dos filhos e a necessidade de dar-lhes 

uma forma de trabalho e o posterior processo sucessório, originou o que conhecemos por micro e 

pequena empresa. 

A história da origem e fortalecimento da pequena empresa em vários países revela a 

importância de seu papel no desenvolvimento econômico. 

  Bernard Barry (apud IRIGOYEN e PUEBLA 1999, p. 16), diz o seguinte sobre a origem 

das pequenas empresas inglesas:  
Uma grande quantidade de pequenas e médias empresas do começo do século eram 
empresas de família ou provenientes de fusões que seguiam a casamentos por 
conveniência ou por afinidades sociais que posteriormente se transformavam em 
afinidades comerciais. 
 

 Segundo Ramos (1995), no século VII a Dinastia Tang não só promovera a reforma 

agrária e fiscal na China, mas também o fortalecimento da economia pelo desenvolvimento do 

comércio marítimo com os árabes. Curiosamente, a transferência dessa liderança para o ocidente 

ocorre quando monges beneditinos do norte europeu, com a invenção da sela e rédeas para 
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carroças empregaram o cavalo pela primeira vez como tração nos campos de cultura. Em menos 

de 200 anos, com estas introduções mecânicas no processo produtivo, a liderança tecnológica 

saltou do oriente para o ocidente. O advento da imprensa e a invenção das caravelas marcaram 

definitivamente a expansão européia nos séculos XV e XVI. 

 Em meados do século XVII tem-se a Revolução Comercial, com o desenvolvimento das 

navegações e a Revolução Industrial surge na segunda metade do século XVIII. Por volta de 

1870 emergem as indústrias de eletricidade, telefone, eletrônica, aço, química e farmacêutica, 

além das de automóveis e aviões. Em 1946, com o advento do computador e a disseminação da 

televisão em 1947, inicia-se um ciclo econômico no qual a informação se torna o princípio 

organizador da produção, segundo Drucker (1986). 

 Comentando sobre o valor da pequena empresa, Richard Nixon em 01 de agosto de 1973, 

afirmou: 
O pequeno negócio é orgulhosamente, o símbolo da liberdade de oportunidade, que é 
nosso credo nacional. Representa a liberdade de cada americano em poder alcançar 
alguma coisa por seus próprios meios (RAMOS, 1995). 
 

 Embora desde a revolução industrial a presença das pequenas empresas tenha passado 

percebida como natural, as políticas específicas só surgiram em meados do século XIX. Por 

exemplo, nos Estados Unidos, a necessidade da preservação do princípio da livre concorrência e 

da igualdade de direitos e oportunidades levou o governo a criar em 1953 a SBA (Small Business 

Administration). 

 De toda forma o “boom” de prestígio das pequenas empresas, segundo Ramos (1995), 

surgiu com a crise do petróleo de 1973 quando os árabes resolveram utilizar politicamente o 

produto em nível mundial para pressionar a saída de Israel dos territórios ocupados. 

 Nos momentos de crise das economias as pequenas empresas são chamadas a prestar 

socorro à sociedade, são ágeis, flexíveis em suas estruturas, são capazes de se adaptar 

rapidamente às transformações que o momento exige e de gerar empregos. Os avanços 

tecnológicos e a comentada velocidade evolutiva, engendrando e influenciando todos os aspectos 

da vida humana, têm muito com as pequenas empresas (RAMOS, 1995, p. 27). 

 A era pós-industrial segundo Castells (1999),  desencadeou uma série de investimentos 

em pequenas empresas, através de três previsões ou afirmações. 
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Estas previsões ou afirmações são diferenciadas analiticamente, sendo: 

 

a) a fonte de produtividade e crescimento reside na geração de conhecimentos, estendidos a 

todas as esferas da atividade econômica mediante o processamento da informação. 

 

b) a atividade econômica muda da produção de bens para a prestação de serviços. O fim do 

emprego rural seria seguido pelo declínio irreversível do emprego industrial em benefício 

do emprego do setor de serviços que em última análise, constitui a maioria esmagadora 

das ofertas de emprego, principalmente no turismo. Quanto mais avançada a economia, 

mais seu mercado de trabalho e sua produção serão concentrados em serviços. 

 

c) a nova economia aumenta a importância das profissões com grande conteúdo de 

informação e conhecimentos em suas atividades. As profissões administrativas, 

especializadas e técnicas devem crescer mais rápido que qualquer outra e constituir o 

cerne da nova estrutura social. 

 

 Em 1990, outro fato importante para o “boom” das pequenas empresas foi o fim da Guerra 

Fria e a divisão do mundo entre Leste e Oeste. Com a queda do muro de Berlim dispara-se todo 

um processo em fermentação no seio das nações desenvolvidas que lideram a corrida tecnológica. 

A nova ordem econômica internacional num mundo não mais bipolarizado, e vê crescer do ponto 

de vista do mercado o processo que se denominou de globalização e dá origem à nova tendência.  

Assim, entendemos segundo Ramos (1995), que contingências históricas, econômicas e 

tecnológicas, além das sociais, combinadas ao longo dos anos fazem nascer uma nova idéia de 

pequena empresa, através de estruturas ágeis e flexíveis, com modernos meios de gestão e 

controle de qualidade, informatizadas, esteio ideológico de um sistema econômico em que 

prevalece a livre iniciativa e concorrência entre as empresas e sustentáculo comercial da 

sociedade do futuro. 
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2.1.2. Pequena empresa 

  

Uma pequena empresa é uma organização e como tal, segundo Lacombe e Heilborn 

(2003), formada por um grupo de pessoas que se constitui de forma organizada para atingir 

objetivos comuns. Estas organizações podem ser formais ou informais, de porte micro, pequeno, 

médio ou grande e atuar nos mais diversos segmentos de negócio. Robbins (2001) também afirma 

que uma organização deve ser composta por pessoas, que desempenham papéis ou funções 

definidas e que buscam o atingimento de uma meta ou objetivo comum. 

Estas organizações estão no centro de um sistema de onde recebem uma série contínua de 

influências, sendo estas influências divididas em ambiente interno ou micro ambiente e  ambiente 

externo, denominado de macro ambiente, conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1: Fatores do ambiente interno e externo. 
Ambiente Interno Ambiente Externo 

Relacionamento com os usuários de produtos e 
serviços 

Instituições de ensino e tecnologia 

Fornecedores de capital, mão-de-obra, materiais, 
equipamentos 

Órgãos de governo que influenciam através de leis e 
regulamentos e os políticos 

Os concorrentes  Aspectos econômicos e financeiros do mercado 
Os órgãos regulamentadores como o poder público, 
meios de comunicação e sindicatos 

Questões sociais, demográficas, culturais e do meio 
ambiente 

Fonte: Adaptado de Lacombe e Heilborn (2003 p. 21). 

 

 Para Porter (1999), os fatores internos e externos que interferem em um empreendimento, 

são divididos em forças competitivas, sendo estas forças classificadas da seguinte forma:  

a) os entrantes potenciais; b) os produtos substitutos; c) o poder dos clientes; d) o poder 

dos fornecedores e ainda; e) a rivalidade entre os competidores. 

Uma pequena empresa pode ser conceituada conforme Irigoyen e Puebla (1999), como 

uma organização com pouca influência no mercado, com gerenciamento personalizado e 

independência nas decisões em relação ás grandes empresas. 

       Para o Sebrae (2001), micro e pequena empresa são organizações de pequeno porte, 

geralmente familiares com um raio de atuação restrito. 

  Já  Viana (1996), conceitua uma empresa como um conjunto de pessoas comandadas e 

motivadas de modo equilibrado e eficaz por um empresário, as quais, somando suas qualificações 

e eliminando mutuamente seus defeitos se congregam no sentido de produzir e comercializar um 
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bem ou serviço, que atenda progressivamente às necessidades do seu cliente, cuja satisfação 

permitirá o pagamento permanente de uma pequena taxa de corretagem, chamada de lucro, que 

propiciará o crescimento contínuo e equilibrado do sistema. 

 Segundo Martinelli (2000), existem no setor empresarial, diferentes concepções de 

empresas e diferentes práticas. Didaticamente podem-se definir as empresas em três estágios, 

sendo: 

 

a) Estágio I – Empresa somente como negócio: o centro de interesses é o investidor e o lema 

implícito é o lucro a qualquer custo. 

 

b) Estágio II – Empresa como organização social: um ente intrinsecamente social, por ser 

formada por grupos de pessoas numa relação de interdependência com ela, chamados de 

stakeholders ou grupos de interesse. 

 

c) Estágio III – Empresa cidadã: a empresa passa a adquirir uma característica inédita, ou 

seja, pode agir através da criação de uma fundação ou instituto, contribuindo de maneira 

transformadora para a elevação do meio social em que se insere. 

 

 Os estabelecimentos de restaurante surgem quase que exclusivamente do 

desenvolvimento familiar, da somatória de características individuais dos membros da família 

que afloram e são socializadas e comungadas pelos demais para atender desejos pessoais, por 

necessidade de sobrevivência ou até para aproveitar uma oportunidade.  

 Grabinsky (1994, p.19), aponta alguns problemas para se iniciar uma pequena empresa 

familiar, como os seguintes: 

 

a) o que foi planejado e a realidade vai ser sempre totalmente diferente e até antagônico; 

b) o fundador tende a ser muito otimista, mas raramente realista nas projeções financeiras; 

c) sobrevive a empresa que tiver capacidade de obter recursos de forma permanente; 

d) tudo muda e tem que se adaptar rapidamente a esta mudança; 

e) o empresário deve estar comprometido, mas com certos limites; 

f) haverá normas e burocracia e muitas vezes estarão implícitas; 
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Da mesma forma podemos traçar um paralelo entre as organizações familiares e as que 

são gerenciadas por terceiros, conforme está apresentado no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Comparativo das características de um sistema familiar e um sistema empresarial. 

Sistema familiar Sistema empresarial 

É baseado em aspectos emocionais dos membros da 
família 

É baseado em aspectos reais e formais na relação de 
trabalho 

O sistema é regido pelo carinho e pelo respeito 
entre as pessoas 

O sistema é regido pelas funções de cada membro da 
equipe 

Os resultados são compartilhados entre todos, de 
maneira direta ou indireta 

Existem prêmios e recompensas pelo objetivo atingido 
individualmente 

A relação da família é para toda a vida e inclusive 
agrega indivíduos 

Não é permanente, se o indivíduo não cumprir os 
prazos e metas,  está fora 

Fonte: Grabinsky (1994, p. 23) 

 

 O Quadro 2 denota a importância do fundador, ou do empreendedor no contexto gerencial  

da organização que acaba sendo um reflexo de sua própria personalidade. 

 Os empresários provenientes de empresas familiares possuem normalmente as seguintes  

características, segundo Irigoyen e Puebla (1999, p.37): 

 atuam como poderosos e fazem notar essa dimensão de poder; 

 normalmente oprimem quem os desafia; 

 nunca deixam passar uma crítica a sua pessoa ou a maneira de gerenciar; 

 exigem absoluta lealdade para suas idéias e conceitos por parte dos familiares e 

empregados; 

 percebem e exaltam somente seus pontos fortes, negando suas debilidades; 

 se auto-definem como portadores da verdade, constituindo-se na garantia da continuidade 

da empresa; 

 eliminam ou diluem a interação com outros grupos; 

 aplicam um regime ad hoc de prêmios e punições para interferir e dominar o grupo. 

 

As famílias agem como clãs e têm formas próprias de controlar as empresas quando 

comparadas com as companhias abertas e mais profissionalizadas. No Brasil, mesmo grandes 

organizações ainda são controladas por famílias e têm os mesmos problemas de administração e 

relacionamento das pequenas e médias empresas.  

Esses controles são baseados em tradições quando falamos de famílias grandes de duas ou 

mais gerações. As tradições são implícitas em vez de explícitas e são essas normas implícitas que 
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governam a conduta das pessoas. O acordo do clã é baseado em um conjunto de valores e 

crenças. Há um consenso no grupo sobre o que constitui conduta apropriada e um elevado nível 

de comprometimento de cada indivíduo com os comportamentos sociais prescritos. É muito mais 

exigente em termos de acordo do que os modelos burocráticos e tradicionais de mercado 

(VENTURI,  2001). 

Uma pessoa estranha não consegue ganhar acesso rapidamente à informação sobre as 

regras de decisão usadas na organização. Mas o sistema de informações requer o aparato de 

contadores, controllers, auditores internos e externos, especialistas em informática e gerentes, 

mesmo que em menor nível de exigência dos necessários por uma organização burocrática 

profissionalizada.  

Há uma série de fatores de mudanças que ameaçam a estabilidade do clã, dentre eles o 

crescimento, a urbanização e a mobilidade. Qualquer tendência ao oportunismo individual dentro 

do clã pode ser destrutiva para a estabilidade. Do mesmo modo, as transições maiores como a 

morte do fundador ou do líder da família.  

Conforme Venturi (2001), a família quando organizada em empresa passa por quatro 

estágios do ciclo de vida.  

No primeiro estágio chamado de empreendedor, predomina a pessoa do iniciador do 

negócio, que encontra um nicho e conduz a firma com planejamento, coordenação e com muitas 

idéias.  

No segundo estágio, o de formalização, as regras são estabelecidas e encontra-se uma 

estrutura estável, entra-se numa fase de eficiência, manutenção e conservadorismo.   

No terceiro estágio, o da coletividade, aumenta a comunicação informal e o sentido de 

coletividade do grupo, com maior investimento na missão e no comportamento.   

E o quarto estágio, o da descentralização e expansão, que envolve a adaptação e a 

renovação.  

Em cada estágio do ciclo de vida da empresa familiar predomina uma estratégia de 

controle. Entender como se processa a gestão de uma empresa familiar é importante para se 

identificar os pontos chaves e os valores organizacionais. 
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2.1.3. Surgimento dos restaurantes 

 

Maricato (2001) traça uma evolução histórica muito interessante a respeito da evolução 

dos restaurantes, até porque é difícil definir as origens mais remotas dos restaurantes e bares. 

 Locais para a venda de alimentos têm história secular. As trocas simples de produtos 

entre os povos já têm mais de 10 mil anos. Há mais de 2000 anos AC, os sumérios e os egípcios 

já faziam e comercializavam cerveja e vinho.  Na cidade suméria de Ur, os precursores dos 

camelôs fritavam e vendiam peixes nas ruas e provavelmente vendiam cerveja cuja fabricação 

consumia 40% da cevada cultivada na região. Com a ascensão dos babilônios e posteriormente 

dos assírios, esse comércio desenvolveu-se em toda a Mesopotâmia, atual Iraque.  

Também na América, bem antes do nascimento de Cristo, os incas no Peru, os maias na 

América Central e os olmecas no México, fabricavam e comercializavam espécies de bebidas e 

outros produtos alimentícios.  

Na época do Império Romano, nos núcleos urbanos mais desenvolvidos ou nas estradas 

que os interligavam haviam os taverneiros, que ofereciam comes e bebes aos viajantes.  

Na Idade Média os mosteiros católicos tornaram-se locais onde os viajantes podiam se 

albergar, alimentar e tomar vinho em troca de “donativos à igreja”. Com o tempo diversificaram 

os produtos e aprimoraram os vinhos que fabricavam. 

Com o renascimento, veio a retomada do crescimento dos centros urbanos e o 

florescimento do comércio. Nas grandes feiras da época sempre havia quem comercializasse 

comida ou vinho para o visitante. 

Na Inglaterra no século XVI, Henrique VIII em conflito com o Papa determinou o 

fechamento dos mosteiros e a separação das atividades de hospedagem e de alimentação 

comercial. Mais tarde com um decreto, permitiu nestas últimas a venda de cerveja ao público. 

Para alguns autores como Maricato (2001), Fonseca (2000), Lobo (1999) e Torre (1997),  

o restaurante propriamente dito surgiu em fins do século XVIII na França. Afirmam que nessa 

época proliferaram tanto em Paris como em Londres, típicas tavernas e cafés onde se degustavam 

muitos dos tipos de bebidas a que temos acesso hoje. Em Londres, por exemplo, ficou famosa a 

Taverna Mitre, ponto de encontro de artistas e escritores. Os primeiros estabelecimentos que 

poderiam ser chamados de restaurantes surgiram antes da Revolução Francesa de 1789, na época 

de Luís XIV e Luís XV. A sofisticação de Paris propiciou o aparecimento dos restaurantes que 
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possibilitaram a variação de pratos, a evolução do comportamento à mesa e o aperfeiçoamento 

dos serviços. 

Restaurante segundo escreve Torre (1997), significa o estabelecimento que serve comida.  

quando um certo senhor chamado Boulanger abriu em 1766 na rua Poulies em Paris o primeiro 

estabelecimento que só admitia pessoas que fossem fazer suas refeições. 

  Havia uma inscrição na parte externa do estabelecimento que dizia: “Venid ad me ommis 

qui stomacho laboratis, ego restaurabo vos”. Que em latim significa, vinde a mim vós que sofres 

do estômago, que eu vos restaurarei. Este estabelecimento passou a se chamar em francês de 

restaurant.  

A revolução Francesa acabou com as corporações e provocou uma debandada dos nobres, 

deixando seus ótimos cozinheiros disponíveis para se lançarem a esses novos empreendimentos. 

Logo surgiram os bistrôs, pequenos estabelecimentos onde uma família servia refeições típicas. 

Os bares surgiram de alterações sofridas pelos restaurantes. As bebidas no início, eram 

servidas principalmente para acompanhar as refeições. Só no século XIX é que em alguns lugares 

como os cafés parisienses, os pubs londrinos e as cervejarias alemãs, é que começaram a lhe dar 

prioridade. Os bares típicos desenvolveram-se sobretudo nos Estados Unidos. Viajantes e 

imigrantes foram adaptando estes estabelecimentos ao clima, cultura e modelo de vida 

americano. Após a Segunda Guerra Mundial tiveram um grande impulso, entrando 

definitivamente no estilo de vida americano. Qualquer local onde se oferecem pratos preparados 

para terceiros mediante pagamento se assemelha a um restaurante comercial. 

No Brasil também não é fácil precisar a origem das casas de restauração. Sabe-se que em 

1599 um português de nome Marcos Lopes teria inaugurado uma casa em São Paulo, onde 

atendia os viajantes. Segundo Antônio Houaiss (apud MARICATO 2001, p. 24), o que se teve no 

início foram paragens ou casas de pastos e pensões. Os primeiros grandes estabelecimentos do 

país tornaram-se conhecidos como leiterias ou confeitarias, o galicismo “restaurante” passou a ser 

aceito no fim do século XIX. Aliás, todos os restaurantes mais antigos tinham forte influência 

francesa. Em 1847 haviam dois restaurantes em São Paulo, então uma cidade provinciana de 14 

mil habitantes, o do velho Charles e o Fontaine.  

O conceito de restaurante é por sua vez bastante simples, entretanto existem várias 

abordagens, inclusive em relação às suas classificações e características. 
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Segundo o dicionário Aurélio a definição para restaurante é de “estabelecimento 

comercial onde se prepara e servem refeições”, ou ainda, um “lugar onde se  servem refeições 

avulsas a certo número de pessoas”. Assim sendo, o objetivo do restaurante é claro, o de preparar 

e servir alimentos e bebidas dentro de um conceito que se propõe a executar (FONSECA 2000,  

p. 11). 

 Todo restaurante possui um conceito, do mais simples ao mais sofisticado, pressupõe-se 

um público-alvo, um ambiente, um tipo de comida, um tipo de serviço e diversos aspectos que 

compõem esse serviço chamado de restaurante. 

 Para Fonseca (2000, p. 121), vários são os motivos que levam as pessoas a buscarem um 

restaurante e engana-se quem pensa que é só pela alimentação. Outras razões podem ser o status 

de ser visto e freqüentar lugares onde pessoas famosas costumam também freqüentar; a 

peculiaridade do ambiente em relação a um estilo ou a decoração; ao clima interno como a  

relação com os funcionários e a composição perfeita entre ambiente e música; um cardápio 

elaborado com preparações interessantes e inovadoras; por curiosidade que surge com a 

indicação de amigos ou artigos jornalísticos; a própria questão do preço em relação aos 

benefícios; também por o Chef ser famoso ou desenvolver um bom trabalho e o estilo de serviço 

diferenciado, como o barman executando flair (malabarismo com as garrafas). 

Para  Grimal e Serra (1997, p. 19), restaurante é aquele estabelecimento que oferece ao 

público em troca de um pagamento, uma série de ofertas gastronômicas para serem consumidas 

no local. Percebe-se desta forma que o conceito de restaurante é de fácil compreensão, o que 

permite um aprofundamento mais significativo quanto às suas classificações, conforme o perfil 

do consumidor, ambiente e cardápio oferecido. 

 

 

2.1.4. Classificação dos restaurantes 

 

Várias são a opções e estilos de restaurantes existentes nos dias de hoje e que podem ser 

classificados, segundo Fonseca (2000), conforme o Quadro 3: 
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Quadro 3: Classificação de restaurantes segundo Fonseca. 

Tipo Característica 
  

Tradicional Cardápio extenso com preparação tradicional e aceitação geral. Serve um público eclético. A 
decoração é normalmente simples e as louças sem muito luxo ou sofisticação 

Internacional Na maioria, localizados em hotéis e possuem cardápios com preparações reconhecidas e 
consagradas internacionalmente. O ambiente é decorado de forma clássica e sóbria, com 
enxovais e baixelas de primeira linha, com música e eventualmente um piano-bar. Apresentam 
uma excelente carta de vinhos 

Gastronômico Associação de um chef de cozinha de renome e um cardápio com grande inventividade. 
Apresentam ambientes decorados de maneira muito elegante e com uma brigada de sala e 
cozinha bem treinada. Possui a figura do sommelier, profissional responsável pela carta de 
vinhos. São de dimensões reduzidas, ficando entre 60 e 80 pax, não ultrapassando os 100 a 120. 
O Chef está sempre presente e costuma apresentar o menu confiance ou menu degustation – 
combinação que pode variar de 7 a 14 produções, composta por entradas, pratos quentes e 
sobremesas. A rotatividade é de aproximadamente uma (1) pessoa por assento 

Especialidades Apresentam cardápios restritos dentro de uma especialidade, como: comida baiana, comida 
brasileira, grelhados, etc. 

Grill Casa especializada em grelhados, a palavra vem do inglês que significa “grelha”. Apresentam 
um ambiente elegante. 

Brasseries É um restaurante e casa de bebidas ao mesmo tempo. Típica da Baviera. Existem dois salões, 
um para a comida e outro para a bebida. 

Choperias São adaptações das brasseries européias. O cardápio sofre a maior alteração pois serve petiscos 
ao invés de comida típica alemã. Não diferenciam os ambientes e servem comidas e bebidas no 
mesmo local. A rotatividade é baixa, mas o consumo é relativamente alto. 

Fusion Food É  a mescla de elementos de várias culturas, que podem ser diversos, como os métodos de 
cocção, apresentação dos alimentos, molhos ou ingredientes. É uma culinária da criação, da 
combinação e de laboratório. Tem sido uma tendência mundial. 

Típicos Apresentam as seguintes variações: por país (Japonês, Francês, etc); por região (Mineiro, 
Romano, etc); por gênero (Pizzaria, Churrasco, etc) Além da culinária típica existe a 
preparação do ambiente de acordo com a cultura e hábitos relacionados com a proposta. 

Fast-Food Comida rápida, os produtos são vendidos de forma simples e descomplicada. 
Coffee shop São restaurantes com cardápios de fácil preparação e apresentação. Funcionam 24 horas com 

comidas de preparo rápido e variado. 
Casual Dinning Restaurantes com características de coffee shop mesclado com fusion food e grill. Cardápio 

mais representativo em termos gastronômicos. 
Self-Service Restaurantes de auto-serviço. Reduz custos e aumenta a rapidez no serviço. Visa clientes com 

limitação de tempo ou de orçamento. Existe a modalidade de “comida por quilo”. 
Coletividade Restaurantes situados em prédios ou complexos industriais e comerciais com o intuito de 

oferecer alimentação para os empregados da respectiva empresa. 
Catering Especializado em preparação de alimentos em meios de transporte com exceção de navios. 

Prepara alimentos para trens, ônibus e aviões. Exigem uma série de preocupações e detalhes. 
Buffet Especializada no fornecimento de serviços de alimentação em domicílio ou em lugar definido 

pelo cliente ou ainda em espaço reservado para um evento específico. 
Casas noturnas Lugares de distração com música e dança, alimentos e bebidas. 
Rotisseries Casas de massas frescas ou italianas, que vendem pratos prontos e para viagem, carnes assadas 

ou grelhadas, massas e molhos prontos. 
Casas de chá O serviço vai do mais simples com apenas chá e biscoito, até o mais requintado com diversos 

chás, leite, chocolate, bolachas, torradas, bolos, tortas e salgados. Ambientação colonial e 
clientela diversificada. 

Docerias Variam muito de configuração, com lojas muito pequenas como quiosques ou grandes lojas. 
Além de doces oferecem salgados que podem ser consumidos no local. 

  



 32
 

Sorveterias Os sorvetes artesanais são o grande diferencial deste segmento. 
Pubs Fenômeno tipicamente inglês. Bares onde as pessoas se reúnem para beber e tem hora marcada 

para abrir e fechar e servem basicamente bebidas alcoólicas 
Drugstore Designa um conjunto de drogaria/farmácia/casa de especiarias e snack-bar onde se encontra de 

tudo. No Brasil surgiram com o nome de lojas de conveniência. 
Casa de sucos e 
vitaminas 

Oferecem todo tipo de sucos, vitaminas e produtos à base de leite. Está associado ao comércio 
de frutas exóticas. 

Fonte: Fonseca (2000, p. 52) 

 

Somando-se a esta classificação de Fonseca (2000), podemos também acrescentar a de 

Grimal e Serra (1997), que classificam as formas de restaurantes como: 

 

Quadro 4: Classificação dos restaurantes segundo Grimal e Serra. 

Tipo Característica  
Buffet Oferece um serviço onde se colocam sobre a mesa várias opções que o cliente irá eleger de 

acordo com sua vontade. 
Self-service Também chamados de auto-serviço, servem para restaurantes, sorveterias e comida rápida. 
Free-flow Lugar onde os alimentos são distribuídos em várias ilhas para evitar filas e esperas, é usado em 

eventos que envolvam muitas pessoas e que precisam estar juntas no mesmo momento. 
Fast-food Trata-se de um serviço de alimentação rápida, dentro ou fora de um local específico. 
Drugstore Estabelecimento aberto durante a noite em que se oferecem vários produtos e comida rápida. 
Restaurante ativo É um serviço de alimentação que se complementa com um espetáculo de música ou dança. 
Take-away Trata-se de um serviço de comida e bebida para se levar e consumir fora do estabelecimento. 
Serviço de 
coletividade 

Estabelecimento que oferece grande quantidade de alimentos a preços baixos e para um grande 
número de pessoas. 

Catering São serviços de alimentação para atender o transporte aéreo, o terrestre e o ferroviário. 
Franquias Modalidade de negócio comercial envolvendo a distribuição de produtos ou serviços mediante 

condições estabelecidas em contrato, entre o franqueador e o franqueado. As franquias 
envolvem a concessão e transferência de marca, tecnologia, consultoria operacional,  produtos 
e serviços. 

 Fonte: Grimal e Serra (1997,  p. 183). 

 

 Estas modalidades de restaurantes e afins podem ser classificadas considerando os pilares 

da restauração, sendo o ambiente, o serviço e o cardápio. Assim podemos ter um quadro 

comparativo entre estes pilares e os tipos de restaurantes. 
 

Quadro 5: Classificações das modalidades de restaurantes por ambiente, serviço e cardápio. 

Ambiente Serviço Cardápio 
Tradicional, internacional, choperia, 
lanchonete, coletividade, casas 
noturnas e free-flow 

Restaurante ativo, brasseries, casas 
de chá, fast-food, coffee shop, self-
service, catering, buffets, take-away, 
drugstore e casas de sucos e 
vitaminas 

Gastronômico, especialidade, fusion 
food, grill, típicos, casual dinning, 
rotisseries, docerias e sorveterias 

Fonte: Quadro desenvolvido pelo Pesquisador. 
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 Conhecer estas modalidades é fundamental para o empreendedor que atua no segmento de 

restaurantes, porque assim poderá definir melhor seu posicionamento e as estratégias de ação que 

deverá desenvolver. 

 

2.1.5. Gerenciamento de restaurantes 

 

Para atender as diversas modalidades de serviços em restaurante, o nível de qualificação é 

condição indispensável para um processo competitivo crescente.  
[...] é imprescindível que o restaurante ou hotel tenha à testa das principais áreas que 
compõe sua estrutura organizacional pessoas que saibam gerir com qualidade as 
atividades a elas inerentes. É pois necessário dotar tais pessoas de uma melhor 
qualificação técnica e capacidade gerencia (LIONEL,1990, p.11). 
 

O papel dos restaurantes é fundamental para o desenvolvimento sustentável do turismo, 

como citado em Leis (1999) e os aspectos do desenvolvimento sustentável devem incluir três 

dimensões, sendo: 

 

a) a sustentabilidade ambiental do desenvolvimento que se refere à base física do processo 

produtivo e da vida social, apontando tanto para a conservação do estoque dos recursos 

naturais como para a proteção dos ecossistemas naturais, mantendo suas condições 

paisagísticas, assim como sua capacidade de absorver as agressões entrópicas; 

 

b) a sustentabilidade social do desenvolvimento que se refere à qualidade de vida das 

populações; 

 

c) a sustentabilidade econômica do desenvolvimento que é a mais óbvia e está colocada 

como crescimento econômico contínuo sobre bases não predatórias, tanto para garantir a 

riqueza como para eliminar a pobreza e fazer os investimentos que permitam uma 

mudança do modelo produtivo para tecnologias mais sofisticadas e apropriadas. 

 

Para Maricato (2001), o empresário eficiente deve estar ligado à globalização, à 

competitividade, e à estabilidade e possuir como características a eficiência, a capacidade de 

trabalho, deve saber lidar com as pessoas, ter liderança, conhecimento, ética e responsabilidade 
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social, ter ousadia e agilidade, aperfeiçoar habilidades de planejamento e delegação,  além de 

saber selecionar, treinar e avaliar os funcionários. 

“A gerência em qualquer empresa pode ser definida como o elemento em um 

empreendimento que planeja, organiza, define a equipe e controla as etapas do processo, para que 

o objetivo seja alcançado” (FONSECA 2000, p. 139). 

Em se tratando de restaurante, trabalha-se com pessoas e para pessoas. Devem-se observar 

suas expectativas, entender suas motivações e necessidades, fazer com que sua expectativa 

transforme-se em uma experiência positiva. 

O treinamento, a motivação, o reconhecimento, o incentivo, a abertura, o respeito e a 

disciplina são fatores que não podem e não devem faltar no relacionamento entre gerência e 

equipe. A cordialidade, o respeito, o profissionalismo e a eficiência são fatores fundamentais na 

relação entre cliente e equipe. 

Segundo Octávio Horta  (apud BARRETO 2000), os três grandes pilares do serviço de 

alimentação são, conforme já abordado anteriormente, em primeiro lugar o ambiente – não só em 

relação aos aspectos decorativos, mas o ambiente gerado por todo o conjunto humano e físico; 

em segundo lugar o serviço – deve ser adequado ao conceito do restaurante e sua proposta de 

atendimento ao nicho específico de mercado; e por último, o cardápio – que precisa estar em 

perfeita sintonia com todos os elementos componentes desse conceito e em sincronia com os 

anseios e expectativas do público-alvo.  

Para Ninemeier (1984), o processo de gerenciamento de um restaurante passa por diversas 

etapas, que podem ser representadas no esquema de tarefas demonstrado Figura 1. 
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Figura 1 – Processo de gerenciamento de um restaurante. 

          Fonte: Ninemeier (1984 p. 67). 
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Faz-se necessário uma interligação de cada uma destas fases e todo o conjunto, que seja 

planejado, organizado e disseminado pela organização e deve ainda estar em consonância com os 

objetivos organizacionais. Até porque, segundo Lenzi (2002), é uma realidade palpável que o 

nível dos serviços apresentados em geral pelos restaurantes em nossa região é baixo. O que falta é 

justamente o envolvimento com o negócio por parte dos empreendedores e um conhecimento na 

área dos serviços mais profundo. 

A transformação da maneira de se viver imposta pela Revolução Industrial no século XIX, 

caminha paralelamente com a origem dos restaurantes. Portanto, num passado muito recente a 

concentração em cidades gerou novas necessidades, entre as quais a de se alimentar em locais 

apropriados. Além disso, estes ambientes sofreram ao longo do tempo, uma considerável 

diversificação (restaurantes, lanchonetes, pizzarias, etc.), exatamente para atender aos anseios e 

necessidades dos diferentes segmentos de mercado que se formaram.  
Para atender a essa gama de novas necessidades alimentares geradas sobretudo pela 
Revolução Industrial é que a criatividade e o bom serviço devem estar presentes em 
todos aqueles profissionais que se dedicam à arte de bem servir. Para tanto, devem aliar 
conhecimento e técnicas (LIONEL 1990, p. 15). 
 

Segundo Lôbo (1999),  
o restaurante possui movimentos mais ou menos intensos que podem ser observados na 
semana, no mês ou em períodos mais longos – são os chamados fluxos sazonais. O 
planejamento deve prevê-los, pois assim os recursos humanos e materiais serão mais 
facilmente programados para o trabalho, mantendo-se a qualidade proposta. 
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Independente da linha de atuação do restaurante ser à la carte, self-service ou outra forma 

qualquer, alguns fatores definem o desempenho geral de um empreendimento nesta área. Dentre 

eles alguns merecem destaque no que tange à determinação de um conceito no mercado, baseado 

no perfil da clientela, tipos de serviços oferecidos, horários de atendimento, layout e marketing 

(LÔBO, 1999). Nesta linha fica mais fácil identificar algumas situações que comprovam o real 

desempenho de um restaurante bem conceituado. 

Martin e Puga (1981, p. 9) comentam que “o administrador de restaurantes, cafeterias e 

demais estabelecimentos similares, deve também ser um profissional apto nas técnicas de 

preparação, condimentação e serviços de alimentos e bebidas, assim como no manejo de relações 

públicas e de idiomas”. Eles defendem que as responsabilidades adquiridas levarão ao contínuo 

exercício de relações com clientes, fornecedores e seu próprio pessoal, assim como outras 

empresas similares e associações profissionais ligadas ao setor. 

Além de todos os conhecimentos técnicos necessários para o bom desempenho de um 

restaurante é preciso enfatizar a importância de um empreendedor com características de perfil e 

atitudes que conduzem tal negócio ao pleno êxito. 

    Notoriamente os restaurantes surgem de uma administração familiar e empírica, segundo 

Biosca (1997), tradicionalmente a administração de um restaurante é obsoleta, estática, busca 

culpados pelos erros que acontecem, sustenta desculpas e pode levar a crises. Por outro lado, faz-

se necessário, uma mudança diária em relação à organização, o relacionamento com os clientes e 

fornecedores, substituindo a busca de culpados e desculpas por soluções criativas e parcerias. 
A receita para a empresa se distinguir na renhida batalha do mercado globalizado 
continua a conter os ingredientes clássicos: qualidade total, reengenharia, relação custo-
benefício, compromisso com o cliente, etc. Entretanto, será melhor se a empresa  
incorporar uma boa dose de cumplicidade com seu entorno, evidenciada num programa 
de atuação comunitária (MARTINELLI, 2000, p. 81). 
 

 Assim, para Maricato (2001 p. 196),  a administração tende no futuro a ser cada vez mais 

profissional. Não haverá espaço para o imediatismo, o empirismo e a informalidade. A 

informação, a educação, o foco no cliente e no produto serão elementos imprescindíveis para 

vencer a concorrência e obter sucesso. 

  

 

 

 

  



 37
 

2.1.6. Megatendências no setor de restaurantes 

 

 De que forma um negócio pode atender novas e futuras necessidades dos clientes? Uma 

indagação desta natureza, antes restrita a poucas e grandes empresas deve estar presente no 

quotidiano de qualquer empreendedor. 

 Hammel e Prahalad (apud CRAINER 1999, p. 83) demonstram que o empreendedor não 

pode mais esperar pelo envelhecimento dos produtos e serviços e só então mudá-los. Cabe à 

empresa assumir o comando das inovações para garantir e ampliar o seu mercado. Ser um 

seguidor rápido é melhor que ser um seguidor lento, mas esta não é a receita para o crescimento e 

a lucratividade. Para ser líder, uma empresa precisa assumir o processo de transformação do 

setor. A competição pelo futuro é pela participação nas oportunidades e não pela participação no 

mercado. Uma empresa só pode controlar seu próprio destino se compreender como controlar o 

destino do seu segmento. A transformação organizacional passou a ser um desafio secundário. O 

desafio principal é ser autor da transformação e da inovação do setor, neste caso, do setor de 

restaurantes. 

 Naisbitt e Aburdene (apud GRIMALDI, 1999), apresentaram algumas megatendências. 

Entretanto, é necessário adaptar estas megatendências para um cenário que contemple as questões 

relacionadas aos restaurantes.  Assim,  estas megatendências podem ser ajustadas conforme a 

descrição a seguir: 

 

1. a globalização caminha cada vez mais a passos largos – com a influência da internet, 

blocos econômicos como o Mercosul e a ALCA, crises cambiais, entrada de novas redes 

de restaurantes  fast-food e  redes internacionais de hotelaria no Brasil.  

 

2. as artes se transformam em excelentes negócios -  assim, cinemas, museus, livros, música, 

resgates sociais e culturais, bairrismos, personificação, manifestações culturais, desejo 

pelo conhecimento, restaurantes temáticos e culturais são uma forma de manifestação 

cultural muito apreciada. 

 

3. o desenvolvimento do turismo – mais pessoas viajam, terão mais tempo para o lazer e os 

restaurantes têm um papel crucial para o desenvolvimento desta atividade.  
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4. os indivíduos desejam estilos de vida globais – viagens, marcas, hábitos (lojas de 

croissant, fast-food), as pessoas tendem a querer o que podem ver através da internet, 

TV´s a cabo e via satélite, além das viagens.  

 

5. a biologia em ascensão – a biotecnologia, as novas tecnologias para a conservação de 

alimentos, o enriquecimento alimentar, as técnicas de cozimento e preparação de pratos.  

 

6. o triunfo do indivíduo – a supremacia do ser humano sobre o coletivo, o homem volta a 

ser o centro e necessita de atenção especial, daí surge a personalização do serviços de 

restaurante. 

 

Para Viana (1996), as principais tendências no setor de restaurantes são em primeiro lugar 

as tendências demográficas, que decorrem do crescimento populacional, da renda e do 

envelhecimento da grande maioria da população de maior poder aquisitivo.  As empresas 

buscarão atendimento diferenciado por faixa etária e classe de renda. Nas grandes cidades, esta 

demanda será suprida por meio de novas receitas culinárias introduzidas pela crescente 

diversidade de raças e culturas. Os comensais exigirão sabores e condimentos exóticos. Em 

segundo lugar os valores, estilos de vida e novos hábitos alimentares como a mudanças no 

horário e no local de trabalho, da disponibilidade de tempo, do nível de renda, das condições de 

saúde e tecnologia determinarão o aumento e a modificação da demanda por serviços de 

alimentação. 

O turismo na sociedade pós-industrial apresenta várias tendências e perspectivas no setor 

de alimentos e bebidas, como cita Bahl (2003), sendo: 

 

a) o aumento das cadeias de fast-food e de restaurantes populares com preço e qualidade de 

comida adequada; 

 

b) maior consumo de alimentos prontos ou semi-prontos para fazer face às restrições de 

tempo do dia-a-dia; 
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c) maior preocupação com a qualidade dos alimentos, seu manuseio, preparação e 

armazenamento; 

 

d) maior cuidado no controle e identificação dos ingredientes dos alimentos com restrições a 

produtos transgênicos; 

 

e) divulgação e adoção da metodologia HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), 

processo de controle de alimentos que deverá se tornar a I S O 9000 dos alimentos, sendo 

exigida e reconhecida no mundo inteiro; 

 

f) a popularização dos restaurantes temáticos e ambientados para serem também espaços de 

lazer e entretenimento; 

 

g) no Brasil haverá um aumento do interesse por cursos de gastronomia e culinária, com o 

surgimento de escolas e cursos livres e regulares. 

 

Toda esta abordagem procura retratar a importância das pequenas empresas, sua 

característica predominantemente familiar e as tendências associadas a ela, principalmente no 

setor de restaurantes.  

 

2.2. Empreendedorismo 

 

 Ser empreendedor significa muito mais do que uma denominação ou um conceito, passa a 

ser uma atitude, um comportamento que caracteriza uma pessoa e sua organização, é a tradução 

do perfil de um profissional e sua visão de futuro e de sucesso. 

 

2.2.1. Breve histórico do empreendedorismo 

 

 A palavra empreendedorismo tem uma interpretação ampla e sem um significado 

científico definido. A maioria das definições evidencia aspectos voltados ao ensinamento e 
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criação de comportamentos praticados. A palavra vem do verbo francês entrepreneur que 

significa empreender, traduzido como empreendedor (ALMEIDA, 2001). 

No início do século XVIII, identificava-se empreendedor como uma pessoa que assumia 

riscos numa negociação de compra de serviços ou mercadorias por um determinado preço com a 

intenção de revendê-los mais tarde por um preço incerto. Num artigo da CEFE International 

Network (1998) sobre a história do empreendedorismo, se afirma que o termo teria sido utilizado 

na história militar francesa no século XVII. No século seguinte, Richard Cantillion, na França 

teria utilizado a palavra “empreendedor” já num contexto de negócio, referindo-se à pessoa que 

comprava bens e serviços para revender assumindo os riscos de conseguir obter ou não o preço 

pretendido pelas mercadorias. 

 Say (1824), utiliza o termo ao descrever e se referir à função desempenhada pelos 

empreendedores que arranjavam e administravam os itens de produção, enfrentando os riscos 

associados à atividade. 

 Drucker (1985, p.12), destaca que na Alemanha em 1870, George Siemens já se 

preocupava com os empreendedores e fundava o Deutsche Bank com a missão específica de 

localizar empreendedores, financiá-los e até forçar a adoção de uma administração mais 

organizada e disciplinada. 

 Segundo Brockhaus (1982) teria sido J. S. Mill quem trouxe o termo para o âmbito dos 

economistas numa publicação de 1848. Mill já afirmava que a distinção entre 

administradores/gerentes e empreendedores se assentava na função de assumir riscos. 

 Coube porém, a Joseph Schumpeter colocar o termo e o papel desempenhado pelos 

empreendedores na sociedade. Segundo Lopes (1999), Schumpeter teria sido influenciado por 

Max Weber. Para este, o empreendedor seria um indivíduo com alta energia e que puxaria o 

processo revolucionário da mudança. Conforme Weber, o empreendedor seria fruto de 

determinada sociedade, enquanto para Schumpeter o aparecimento de empreendedores ocorreria 

ao acaso em populações etnicamente homogêneas. 

 Hornaday e Bunker (1970) sinalizam que em 1942, Arthur Cole chamava a atenção para a 

necessidade de amplas pesquisas na área do empreendedorismo e que em 1948 tomou a iniciativa 

de fundar junto à Harvard University um centro de pesquisas em empreendedorismo. 

 A partir dos estudos de McClelland (1969), se passou a ver o empreendedor como aquele 

cuja característica mais distintiva era a motivação para a realização.  
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2.2.2. Conceito de empreendedor 

 

 Antes de definir o conceito de empreendedor é melhor desmistificar o termo, pois 

segundo Cunha (1997), ser empreendedor não é a mesma coisa que ser um empresário, pois 

empresário é aquele que chegou por uma razão qualquer à posição de dono de empresa, e desta 

obtém seus lucros. Apenas uma parcela dos empresários é constituída por legítimos 

empreendedores, são aqueles que realmente disputam o mercado. 

 O que move um empreendedor é o motivo da realização, não exatamente  as recompensas 

monetárias mas a realização pessoal, todavia, o que move então uma pessoa com cargo executivo 

tende a ser o poder, exatamente o seu status quo e suas recompensas, certamente sua posição 

hierárquica (GERBER, 1996). 

 Conforme observa Malvezzi (1997, p. 47), o empreendedor é a concepção mais recente de 

um elenco de personagens que têm caracterizado a evolução da institucionalização do trabalho,  

tendo sido precedido pelo artesão, o profissional liberal e o executivo. 

 Para Assof (apud LEITE 2000, p. 90), “o empreendedor é aquele indivíduo cujo desejo de 

independência foi capaz de motivá-lo no sentido de estabelecer sua própria empresa”.  

 E McClelland (1961) diz que o empreendedor seria o indivíduo que organiza e mantém 

uma empresa assumindo os riscos para se beneficiar dos lucros. 

 Desta forma, pode-se estabelecer uma relação entre empreendedor e um executivo de 

negócios, embora que este executivo possa se tornar também um empreendedor. Na realidade, o 

Quadro 6, de acordo com Leite (2002), busca demonstrar e definir determinadas características e 

atitudes desempenhadas pelos empreendedores pelos executivos tradicionais no cenário 

empresarial que eles atuam, mesmo que em alguns momentos as atitudes podem ser confundidas 

e até mesmo executadas de forma errônea. 

 

Quadro 6: Características que distinguem o executivo do empreendedor. 
EXECUTIVO EMPREENDEDOR 

Mantêm o que já foi feito e criado Fazem coisas de forma original 
Costumam gostar das rotinas Não gostam de rotinas 
Estimulam a mente dos outros Usam mais a mente própria 
Administram a responsabilidade delegada Assumem a responsabilidade individual 
Trabalham para os outros Trabalham para si mesmos 
Possuem uma liberdade limitada Possuem uma liberdade total 
Fonte: Leite (2002, p. 7) 
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 Assim, empreendedores têm uma postura de maior risco cujo sucesso depende 

exclusivamente de seu desempenho, onde não há lugar para evasivas, soluções paliativas ou uma 

segunda chance. 

 Por ser um objeto de estudo novo na comunidade científica, diversos autores abordam 

com diferentes enfoques o tema empreendedorismo.  

Segundo Venturi e Lenzi (2002 p. 54), destacam-se alguns tipos de empreendedor: a) o 

empreendedor artesão, indivíduo que é essencialmente técnico e escolhe (ou é obrigado a isso) a 

instalar um negócio independente para praticar seu ofício; b) o empreendedor tecnológico, um 

indivíduo associado ao desenvolvimento ou comercialização de um novo produto ou um processo 

inovador e que monta uma empresa para introduzir essas melhorias tecnológicas para obter um 

lucro; c) o empreendedor oportunista, um indivíduo que enfoca o crescimento e o ato de criar 

uma nova atividade econômica e que monta, compra e “faz crescer” empresas em resposta a uma 

oportunidade observada; e d) o empreendedor “estilo de vida”, um indivíduo autônomo ou que 

começa um negócio por causa da liberdade, independência ou outros benefícios de seu “estilo de 

vida” que esse tipo de empresa torna possíveis. 

Paralelamente às considerações, diversos autores demonstram suas opiniões procurando 

identificar alguma explicação ao comportamento organizacional dos empreendimentos e dos 

empreendedores a eles vinculados.  
  A riqueza de uma nação é medida por sua capacidade de produzir em quantidade 

suficiente, os bens e serviços necessários ao bem-estar da população. Por este motivo, 
acreditamos que o melhor recurso de que dispomos para solucionar os graves 
problemas sócio-econômicos pelos quais o Brasil passa é a  liberação da criatividade 
dos empreendedores, através da livre iniciativa para produzir esses bens e serviços 
(DEGEN 1989, p. 9).   

 
Este pensamento revela a consistência da criatividade no desenvolvimento empreendedor. 

Afinal, para o desenvolvimento de qualquer empreendimento o proprietário e seus funcionários 

devem estar constantemente inovando para buscar diferentes espaços no mesmo mercado. A 

união entre empregado e empregador é fundamental no processo de desenvolvimento da 

criatividade empreendedora. 

O pensamento criativo para Oech (1995,  p. 18), diz o seguinte: 
Supõe uma atitude, uma perspectiva que leva a procurar idéias, a manipular conhecimento 
e experiência. Com essa perspectiva você tenta diversas abordagens – primeiro uma, 
depois outra –, freqüentemente sem chegar a nada. Você usa idéias malucas, bobas e 
impraticáveis como trampolins para idéias novas e práticas. Viola normas ocasionalmente 
e caça idéias em locais inusitados. Em suma, ao adotar uma perspectiva criativa, você 
tanto se abre para novas possibilidades como para mudança. 
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Na linha da criatividade caminha a inovação. O processo de criatividade inspira a 

constante inovação para os empreendedores.  
A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles 
exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um serviço 
diferente. Ela pode bem ser apresentada como uma disciplina, ser aprendida e ser 
praticada. Os empreendedores precisam buscar com propósito deliberado, as fontes de 
inovação, as mudanças e seus sintomas que indicam oportunidades para que uma 
inovação tenha êxito. E os empreendedores precisam conhecer e por em prática os 
princípios da inovação bem sucedida (DRUCKER 1986, p. 25). 
 

Uma definição clássica de empreendedor associada à criatividade, está citada em Lima 

(2001, p. 4), conforme aborda Filion. 
Um empreendedor é uma pessoa imaginativa caracterizada pela capacidade de estabelecer 
e atingir objetivos. Esta pessoa mantém um alto grau de vivacidade de espírito para 
detectar oportunidades. Enquanto ele/ela se mantém aprendendo sobre possíveis 
oportunidades e se mantém tomando decisões de risco moderado, dirigidas à inovação, 
continua desempenhando um papel empreendedor.  
 

Filion continua afirmando que existe diferença entre o empreendedor e o proprietário-

dirigente de uma empresa. [...] um empreendedor está principalmente interessado na inovação 

enquanto o proprietário-dirigente é alguém que possui e administra. Um empreendedor pode ser 

um proprietário-dirigente e um proprietário-dirigente pode também ser um empreendedor. Uma 

pessoa pode ser ainda um ou outro, dependendo de suas características comportamentais relativas 

a sua maneira de lidar com pessoas e com atividades da empresa (FILION, 1988).  

  Numa economia de mudanças constantes não podemos mais entender que 

empreendedores possam se caracterizar como os barões de antigamente. Smith (1979, p. 233) já 

dizia que “o poder dos grandes barões de antigamente baseava-se na autoridade que o grande 

proprietário necessariamente detinha num tal estado de coisas sobre os seus herdeiros e 

seguidores”. Os barões eram obrigatoriamente em tempo de paz os juizes e em tempo de guerra 

os chefes militares de todos aqueles que viviam nos seus domínios. Tinham a possibilidade de 

manter a ordem e de obrigar ao cumprimento da lei no interior desses domínios, pois podiam 

recorrer à força de todos os habitantes contra aquele que cometesse uma injustiça. Nenhuma outra 

pessoa tinha autoridade suficiente para fazer o mesmo e muito menos o rei. Este pensamento é 

totalmente inadequado para empreendedores que necessariamente devem ter características de 

um comportamento mais humano em relação a seus pares, incluindo funcionários, clientes, 

fornecedores e outros. 
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Uma consideração importante acerca do que caracteriza um empreendedor é feita por 

(DRUCKER, 1986, p. 27), quando diz que “nos Estados Unidos, por exemplo, o empreendedor é 

freqüentemente definido como aquele que começa o seu próprio, novo e pequeno negócio”. Mas 

na seqüência, o mesmo autor relata um exemplo com a seguinte constatação - O casal que abre 

mais uma confeitaria, ou mais um restaurante de comida mexicana no subúrbio americano, 

certamente estará assumindo riscos. Mas, será que eles são empreendedores? Tudo que fazem já 

foi feito muitas vezes antes. Eles apostam na popularidade crescente de comer fora, na 

vizinhança. Por outro lado, eles não criam uma nova satisfação para o consumidor e nem uma 

nova demanda. Visto sob esta perspectiva, é claro que eles não são empreendedores, mesmo que 

o seu negócio seja novo. 

Analisando as considerações de Drucker, fica evidente que não basta apenas ter um 

negócio próprio para ser caracterizado como empreendedor. Há um conjunto de características 

inerentes aos empreendedores que devem ser desenvolvidas e praticadas. 

Considerando o enfoque de entrepreneurship, (ARAÚJO, 1988, p. 67) relata que,  
o empreendedor sem dúvida é alguém que assume riscos e inova, mas tendo em mente 
um objetivo empresarial preciso – o de iniciar e manter um negócio independente – 
sendo o entrepreneurship o processo de criação e desenvolvimento de negócios 
autônomos, baseados na inovação sistemática.  
 

Nestes aspectos, o autor defende que a gestão de empresas e os empreendedores estão 

diretamente relacionados. 

Para Dolabela (1999, p. 29) empreendedorismo é  uma livre tradução que se faz da 

palavra entrepreneurship. Designa uma área de grande abrangência e trata de outros temas além 

da criação de empresas, como a geração do auto-emprego (trabalhador autônomo); o  

empreendedorismo comunitário (como comunidades empreendem); o intra-empreendedorismo (o 

empregado empreendedor); políticas públicas (políticas governamentais para o setor). O autor 

retrata uma amplitude considerável de percepções acerca do termo empreendedorismo que são 

reais e devem ser consideradas nas discussões sobre o assunto. 
O empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, pois além de ser capaz de 
identificar oportunidades de mercado, possui uma aguçada sensibilidade financeira e de 
negócios, para transformar aquela idéia em um fato econômico em seu benefício. Ele 
busca tanto atender os desejos dos seus futuros consumidores como satisfazer as suas 
necessidades de realização profissional (LEITE, 1998, p. 117). 
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 É preciso que o conceito de empreendedor esteja bem claro, porque o desenvolvimento 

das habilidades empreendedoras e as características dependem deste entendimento, assim como 

da diferença entre empreendedor e empreendedor interno. 

 

2.2.3. Intraempreendedor 

 

Paralelamente a estas concepções, Araújo (1988) relata o intrapreneurship que também 

pode ser considerado no processo de criação e desenvolvimento de negócios, mas não 

independentes, e sim vinculados às médias e grandes empresas. Considera-se que há diferença 

entre o processo tradicional de expansão/diversificação e o controle de intrapreneurship. O 

primeiro ocorre de forma mecânica e não participativa enquanto o segundo também estimula 

alternativas de expansão e diversificação através de uma dinâmica coletiva que envolve os 

diversos escalões da empresa e de uma ampla visão estratégica com uma cultura empreendedora 

efetivamente impregnada no dia a dia da organização. É esta fusão entre visão e espírito 

empreendedor que vai promover um clima organizacional propício para a criatividade e a 

inovação. Segundo Araújo (1988, p. 70), “a mola propulsora deste processo é o 

intraempreendedor e seu estilo de trabalho em rede com outros intraempreendedores 

disseminados pelas várias áreas e níveis da empresa”.  

Almeida (2001, p. 90) recomenda que: 
 para um empreendedor transformar sonhos em realidade, ele necessita de algumas 
regras básicas, tais como: defina e fixe claramente o que quer atingir; determine uma 
data certa em que você vai ter o dinheiro; trace um plano exeqüível; escreva uma 
declaração completa; leia esta declaração em voz alta todos os dias.  

 
Segundo o autor, estes dizeres ajudam a concretizar os aspectos abstratos de um sonho, 

transformando-os em realidade. Porém, este caminho deve ser trilhado com base coerente e 

estratégica pela organização e pelo empreendedor. Rodrigues (2001, p.10), reforça esta idéia 

dizendo que “ao iniciar o seu ciclo de vida, as organizações refletem o caráter, as experiências, as 

convicções e a filosofia de vida do seu fundador”. O problema maior deste caminho é que 

segundo Farrel (1993, p.45), os “empreendedores não dedicam muito de seu tempo ao 

planejamento da estratégia. Escolher produtos e mercadorias não é um exercício intelectual que 

deve ocorrer uma vez por ano [...] estabelecer estratégias acontece quando idéias e oportunidades 

aparecem”. Para tanto, é necessário que o empreendedor tenha sempre clara a visão de seu 
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negócio permitindo uma crítica constante de seu desenvolvimento. A visão, para Rodrigues 

(2001, p. 80), “é o estado em que se espera encontrar a organização no futuro”. 

O desafio está em buscar a cooperação dos funcionários para todas as atividades 

relacionadas aos ideais do empreendedor, transformando seus subordinados em 

intraempreendedores.  

Cox (1994, p. 118), defende que: 
  [...] um dos desafios mais importante a se levar em conta, consiste em convencer os 

subordinados de que você realmente os acolhe com satisfação, respeitando suas idéias e 
iniciativas. E o modo mais interessante de fazer isso é servir de modelo para estes 
subordinados, agindo como um  pensador e um realizador.  

 
Seguindo este raciocínio, identifica-se a necessidade de o empreendedor estar envolvido 

profissionalmente com todos a sua volta dentro da empresa. Cox (1994, p. 119) identifica numa 

linguagem de empresa departamentalizada que: 
 como chefe, promova o desempenho do seu departamento mostrando aos subordinados 
que para você, as iniciativas têm que ser eficazes em termos práticos e bem pensados. E 
mostre-lhes que suas próprias idéias – por mais sólidas e inventivas que sejam – têm que 
passar pelo crivo final da ação. Observando-lhe o exemplo é que esses ambiciosos 
subordinados aprendem que você lhes apreciará uma orientação igual. 

 
Apesar da linguagem voltada para uma empresa com grande estrutura hierárquica, pode-

se fazer a mesma analogia para os empreendedores que se dispõem a atuar em mercados mais 

competitivos. Se este empreendedor quiser ter suas ações plenamente realizadas com o auxílio e 

envolvimento de outras pessoas, deverá estar constantemente fazendo-as agir pelo exemplo e pelo 

modelo de iniciativa (LENZI, 2002). 

As necessidades de profissionais mais hábeis nas organizações trazem à tona alguns 

aspectos revelados como empreendedores em funcionários de maior destaque.  

Pinchot (1989, p. 29) identifica estas pessoas como intraempreendedores. Ele destaca que 

“ser um intrapreneur é de fato, um estado de espírito. Este estado não é necessariamente 

estabelecido na infância; ele pode ser desenvolvido em qualquer ponto da vida, dados o desejo e a 

oportunidade”. Este contexto revela a possibilidade presente em todas as pessoas para este 

desenvolvimento, dependendo do interesse individual de cada um. E para isto, recomenda 

Pinchot (1989, p. 17), em dez mandamentos, os seguintes comportamentos: vá para o trabalho a 

cada dia disposto a ser demitido; evite quaisquer ordens que visem interromper seu sonho; 

execute qualquer tarefa necessária a fazer seu projeto funcionar a despeito de sua descrição de 

cargo; encontre pessoas para ajudá-lo; siga sua intuição a respeito das pessoas que escolher e 
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trabalhe somente com os melhores; trabalhe de forma clandestina o máximo que puder – a 

publicidade aciona o mecanismo de imunidade da corporação; nunca aposte em uma corrida, a 

menos que esteja correndo nela; lembre-se de que é mais fácil pedir perdão do que pedir 

permissão; seja leal às suas metas, mas realista quanto às maneiras de atingi-las; e honre seus 

patrocinadores. 

Nota-se claramente que os mandamentos do intraempreendedor, chegam perto das 

definições apresentadas sobre os empreendedores que possuem seu próprio negócio.  

 

2.2.4. Desenvolvimento do empreendedor 

 

Naturalmente o empreendedor que realmente pratica suas habilidades e comportamentos 

tende a atrair para seu negócio pessoas com perfil semelhante. 

Schumpeter (1978), destacou as funções inovadoras e de promoção de mudanças do 

empreendedor que, ao combinar recursos numa maneira nova e original serve para promover o 

desenvolvimento e o crescimento econômico. Lenzi (2002), cita que mais recentemente Albert 

Shapero, elaborando e estendendo a definição de Schumpeter, descreveu o empreendedor como 

sendo alguém que toma a iniciativa de reunir recursos de uma maneira nova ou para reorganizar 

recursos de maneira a gerar uma organização relativamente independente, cujo sucesso é incerto. 

E continua dizendo que, partindo da definição clássica de Cole, o empreendedor é alguém que 

decide “começar, manter ou ampliar uma unidade de negócio que visa ao lucro”. Richard Bruce 

propôs uma maior extensão da palavra “empreendedor” para incluir indivíduos envolvidos em 

organizações já existentes ao descrever um empreendedor como sendo qualquer pessoa cujas 

decisões determinam diretamente o destino da empresa. 

Leite (1998, p. 30), faz uma alusão aos jovens executivos, dizendo que “[...] somente as 

pessoas que ousam desafiar as dificuldades de uma economia chegarão ao seu destino com 

sucesso”. Estas dificuldades surgem tanto num empreendimento próprio, como em 

empreendimentos onde há intraempreendedores envolvidos. Certamente o sucesso estará presente 

com aqueles que ousarem e se comportarem adequadamente. Porém, para sair de uma situação de 

intraempreendedor para empreender em negócio próprio há algumas distinções.  
Aqueles que tentam arriscar-se por conta própria sem adequado preparo físico, 
psicológico e financeiro sofrerão bastante, pois, acostumados a terem toda infra-estrutura 
organizacional à sua disposição, terão de enfrentar o enorme desafio da sobrevivência de 
seu negócio num mercado aberto e altamente competitivo (LEITE 1998, p. 76). 
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As definições mais antigas de empreendedor consideravam as habilidades de correr riscos 

e iniciativa com mais ênfase, pois exigiam a utilização de recursos próprios bem como a 

identificação de oportunidades únicas.  

Quem realmente lançou o campo do empreendedorismo, associando-o claramente à 

inovação foi Schumpeter (1978), afirmando que a essência do empreendedorismo está na 

percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios e sempre tem a 

ver com criar uma nova forma de uso dos recursos nacionais, em que eles sejam deslocados de 

seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações. Na verdade ele evidencia a importância 

do empreendedor no desenvolvimento econômico. Em uma clara crítica ao restrito pensamento 

econômico defendido por Schumpeter, Dolabela (1999a, p. 30) revela que: 
tudo leva a crer que o desenvolvimento econômico seja função do grau de 
empreendedorismo de uma comunidade. As condições ambientais favoráveis ao 
desenvolvimento precisam de empreendedores que as aproveitem e que, através de sua 
liderança, capacidade e de seu perfil, disparem e coordenem o processo de 
desenvolvimento, cujas raízes estão, sobretudo, em valores culturais e na forma de ver o 
mundo. O empreendedor cria e aloca valores para indivíduos e para a sociedade, ou 
seja, é fator de inovação tecnológica e crescimento econômico. Necessitamos observar 
o comportamento do empreendedor para reconhecê-lo. 
 

Para chegar no estágio de desenvolvimento de comportamentos, Filion (1991, p. 64), 

mostra que “a forma de aprendizagem parece ser tão importante quanto o que deve ser 

aprendido”. Ele ainda reforça que “a forma de atuação do empreendedor é essencialmente pró-

ativa, já que ele identifica coisas novas que deverá aprender, tendo em vista as coisas novas que 

ele deseja realizar”. Estes argumentos de desenvolvimento de competências empreendedoras são 

sustentados pelo aspecto da visão de negócio ampliada que o empreendedor tem. Para tanto, o 

autor retrata claramente a possibilidade de desenvolvimento destes comportamentos. 

McClelland (1961, p. 207), diz que o empreendedor é “alguém que exerce um certo 

controle sobre os meios de distribuição e produz mais do que pode consumir, com o objetivo de 

vendê-lo (ou trocá-lo) para obter uma renda individual (ou doméstica)”. 

Já Pinheiro (2001), apresenta uma série de considerações sobre os conceitos e 

pensamentos acerca do empreendedorismo, conforme demonstrado no Quadro 7, que apresenta 

estas considerações em ordem cronológica por autor. 
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Quadro 7: Definições de empreendedorismo. 

 
Autor Definição 
Shumpeter (1934) Empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente, pela introdução de 

novos produtos e serviços e pela criação de novas formas de organização ou pela 
exploração de novos recursos materiais. O empreendedor é aquele que realiza coisas 
novas e não necessariamente aquele que inventa. 

Belshaw (1955) Um empreendedor é alguém que toma a iniciativa nos recursos administrativos. 
McClelland (1961) O empreendedor é definido como alguém que exercita controle sobre os meios de 

produção e produtos e produz mais do que consome a fim de vendê-los (ou trocá-los) 
pelo pagamento ou renda. 

Aitken (1965) Por definição, empreendedorismo sempre envolve, explícita ou implicitamente a idéia de 
inovação. 

Rosenberg (1967) Alguém que assume o risco financeiro da iniciação, operação e gerenciamento de um 
dado negócio ou empresa. 

Baumol (1968) O empreendedor tem uma função diferente. É seu trabalho localizar novas idéias e 
colocá-las em prática. Ele deve liderar, e ainda inspirar, não pode deixar que as coisas se 
tornem rotineiras e que a prática de hoje jamais será suficientemente boa para amanhã. 

Kirzner (1970) Empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara e positiva 
em um ambiente de caos e turbulência. 

Amar Bhide 
(1971) 

Trata-se simplesmente daquele que localiza e aproveita uma oportunidade de mercado, 
criando a partir daí um novo negócio. 

Hornaday  (1971) Comparados aos homens em geral, os empreendedores estão significativamente em 
maior escala, refletindo necessidades de realização, independência e eficiência de sua 
liderança e estão em menor escala, refletindo ênfase nas necessidades de manutenção. 

Palmer (1971) Tomar decisões sob diversos graus de incerteza vem a ser uma característica 
fundamental do empreendedorismo. 

Peter Drucker 
(1974) 

A criatividade não depende de inspirações, mas de estudo árduo; um ato de vontade. 
Assim como a pesquisa sistemática pode resultar na invenção, também pode haver uma 
busca premeditada de oportunidades para inovar. Quem souber onde e como encontrá-la 
será o empreendedor. 

Brereto (1974) Empreendedorismo é a habilidade de criar  uma atividade empresarial crescente onde 
não existia nenhuma anteriormente. 

Mancuso (1974) Um empreendedor é a pessoa que cria uma empresa próspera do nada . 
Kierulff (1975) Há evidências de que as características empresariais e comportamentais podem ser 

desenvolvidas. O empreendedor é acima de tudo um generalista, deve saber um pouco 
sobre tudo. 

Shapiro (1975) Em quase todas as definições de empreendedorismo há um consenso e estamos falando 
de um tipo de comportamento que inclui a tomada de iniciativa; organização ou 
reorganização de mecanismos sócio-econômicos para transformar recursos e situações 
em contas práticas; aceitação do risco e fracasso. O principal recurso usado pelo 
empreendedor é ele mesmo. 

Kets de Vries 
(1977) 

O empreendedor satisfaz a um número de funções que podem ser resumidas em 
inovação, gerenciamento, coordenação e risco. 

Schuwarts (1977) Empreendedor é um inventor, um mercador ou simplesmente alguém que busca 
independência, que usa uma oportunidade para desenvolver seus talentos para fundar 
uma nova companhia. 

Lynn (1978) O empreendedor é também alguém criativo no sentido de que tenha de criar um novo 
produto ou serviço na imaginação e então, deve ter energia e auto-disciplina de 
transformar a nova idéia em realidade. 

Komives (1979) O empreendedor é alguém que inicia um negócio onde geralmente não existia ninguém 
antes dele. 

Casson (1982) Um empreendedor é alguém que se especializa em tomar decisões determinantes sobre a 
coordenação de recursos escassos. 
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Jasse (1982) Empreendedorismo é a apropriação e a gestão dos recursos humanos e materiais dentro 
de uma visão de criar, de desenvolver e de implantar resoluções permanentes, de atender 
ás necessidades dos indivíduos. 

Carland (1984) Um empreendedor é um indivíduo que estabelece e gera um negócio com a principal 
intenção de lucro e crescimento. É caracterizado pelo comportamento de inovação e 
empregará práticas estratégicas de gerenciamento no negócio. 

Filion (1986) Um empreendedor é um indivíduo imaginativo, caracterizado pela capacidade de fixar 
alvos e objetivos. 

Julien (1986) O empreendedor é aquele que não perde a capacidade de imaginar, tem uma grande 
confiança em si mesmo, é entusiasta, tenaz, ama resolver problemas, ama dirigir, 
combate à rotina, evita constrangimento 

Lance (1986) Empreendedor é uma pessoa que congrega risco, inovação, liderança, vocação artística, 
habilidade e perícia profissional em uma fundação sobre a qual constrói uma equipe 
motivada 

PRODER Sebrae 
(PR) (1998) 

Empreender é exercer a capacidade de imaginar, planejar e pôr em prática seus sonhos e 
projetos. Em resumo é fazer acontecer. 

Fonte: Pinheiro (2001, p.30) 

 

Segundo De Mori (1998), empreendedores são pessoas que perseguem o benefício, 

trabalham individual e coletivamente. Podem ser definidos como indivíduos que inovam, 

identificam e criam oportunidades de negócios, montam e coordenam novas combinações de 

recursos (funções de produção), para extrair os melhores benefícios de suas inovações num meio 

incerto. 

 Neste sentido, as principais funções do empreendedor são:  
procurar e descobrir novas informações; traduzir estas informações em novos mercados, 
novas técnicas e bens; procurar e descobrir oportunidades; avaliá-las; levantar recursos 
financeiros necessários para a empresa; desenvolver um cronograma de metas e objetivos; 
definir responsabilidades de administração; desenvolver um sistema motivacional para a 
empresa; gerar liderança para o grupo de trabalho e definir as incertezas e os riscos do 
negócio (DE MORI, 1998, p. 39). 
 

 Para Gerber (1996), o empreendedor é a personalidade criativa, sempre lidando melhor 

com o desconhecido, perscrutando o futuro, transformando possibilidades em probabilidades, e o 

caos em harmonia.  

Já Pereira e Santos (1995, p.15) dizem que “todas as realizações humanas constroem-se 

pela ação empreendedora de pessoas com capacidade de agir para tornar reais seus sonhos”. Para 

fazerem seus sonhos, visões e projetos se transformarem em realidade, estes empreendedores 

utilizam a própria capacidade de combinar recursos produtivos: capital, matéria-prima e trabalho, 

para realizar obras, fabricar produtos e prestar serviços destinados a satisfazer necessidades de 

pessoas.  

 Uma proposta de desenvolvimento contínuo do empreendedor, desde as principais 

atitudes, o planejamento, e todas as informações necessárias para organizar e iniciar o próprio 
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negócio, é apresentado por Dolabela (1999), quando propõe a criação dos “8 caminhos do 

empreendedor”, que devem ser seguidos e aprimorados, conforme está destacado e apresentado 

no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Caminhos do empreendedor. 

Etapas / ações Descrição 
1. Desenvolver o 
conceito de si mesmo 

Conhecer a si mesmo com o objetivo de empreender 

2. Análise do perfil 
empreendedor 

Conhecer as características do empreendedor de sucesso e compará-las com as próprias 
características pessoais 

3. Aumento da 
criatividade 

Dominar processos internos e técnicas que levem à criatividade 

4. Processo visionário Desenvolver uma visão de futuro e aprender a identificar, agarrar e gerir oportunidades 
5. Construir uma rede 
de relações 

Estabelecer relações que possam servir de suporte ao desenvolvimento e aprimoramento da 
idéia do negócio e sustentação deste último 

6. Avaliação das 
condições para iniciar 
o plano de negócios 

O pré-empreendedor deve analisar se ele reúne as condições necessárias para elaborar o seu 
plano de negócio, que incluem aspectos pessoais, como a motivação e a disposição para 
enfrentar a atividade empreendedora. Assim como a adequação da idéia à personalidade em 
relação a aspectos relativos ao negócio, como o grau de conhecimento do setor, do 
desenvolvimento da idéia, do produto e de uma visão emergente e centralizada 

7. Concluir a 
elaboração do plano de 
negócios 

O plano de negócios é um estudo de viabilidade da empresa e seu planejamento nos 
mínimos detalhes, inclusive com as análises financeiras e indicadores econômicos 

8. capacidade para 
negociar e apresentar 
uma idéia 

A negociação é entendida como a cooperação entre pessoas, parceiros ou empresas para 
alcançar objetivos de tal forma que todos saiam ganhando. Negociar é uma atividade diária 
do empreendedor 

Fonte: Dolabela (1999, p. 177). 

 

Por outro lado, o empreendedor enfrenta duas grandes barreiras: a do Capital Social, 

relacionado aos recursos financeiros para a abertura de um negócio e a Imagem Social, 

relacionado a posição em que o empreendedor ocupa na sociedade e na sua pré disposição para 

assumir um novo negócio, tendo que enquadrar-se a um novo estilo de vida. Assim, segundo 

Degen (1989, p. 10), “há muitos fatores que inibem o surgimento de novos empreendedores. Os 

três mais importantes são: imagem social, disposição de assumir riscos e capital social dos 

potenciais empreendedores”. Estes fatores mencionados formam um conjunto de barreiras que 

são comumente identificadas em pessoas que, mesmo com um potencial intraempreendedor forte, 

não conseguem partir para uma atividade própria isolada ou em sociedade.  

Existem muitos idéias e conceitos equivocados sobre o empreendedor, que popularmente 

são disseminados e que de fato não representam a realidade. Para desmistificar esta questão, e 

tentar deixar mais claro estes mitos, Roure (apud BIRLEY e MUZYKA, 2001, p. 11), apresenta 
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os resultados de uma pesquisa que identificou os principais mitos sobre o empreendedor, 

conforme está descrito no Quadro 9. 

 
Quadro 9: Mitos e realidades sobre o empreendedor. 

Mitos Realidades 
Pequenas e médias empresas são as criadoras de 
empregos 

Somente um tipo de empresa – “empresas dinâmicas 
e indivíduos empreendedores” – crescem e geram 
empregos 

Novas companhias são a fonte fundamental de 
crescimento no emprego 

Alta criação de empregos é produzida tanto pelas 
novas empresas quanto pelas antigas 

Empresas que crescem vêm de setores novos e de alto 
crescimento 

As empresas dinâmicas vêm de todos os setores 

Os empreendedores das companhias que crescem são 
jovens e têm alto nível de formação educacional 

Os empreendedores dinâmicos são de todas as idades 
e níveis educacionais 

As empresas que crescem são desenvolvidas por 
empreendedores enérgicos e auto-suficientes 
 

As empresas dinâmicas são construídas por equipes 
ou por uma parceria de empreendedores com uma 
abordagem profissional da administração 

Empresas que crescem têm como alvo mercados 
grandes e em crescimento 

As empresas dinâmicas têm por alvo os segmentos de 
mercado em que podem ser líderes ou competidores 
fortes 

As empresas que crescem têm por alvo geralmente os 
mercados nacionais que puderem dominar 

As empresas dinâmicas procuram parte considerável 
das suas vendas em mercados estrangeiros, onde 
podem aprender e crescer 

Empresas bem-sucedidas que crescem usam 
estratégias de baixo custo para competir 

As empresas dinâmicas competem com produtos de 
alta qualidade e um serviço superior 

Empresas que crescem usam fontes sofisticadas de 
financiamento para se estabelecer 

As empresas dinâmicas são predominantemente auto 
financiadas, com apoio de empréstimos bancários 

Empresas bem-sucedidas que crescem se baseiam 
principalmente em tecnologias exclusivas 
 

As empresas dinâmicas se baseiam principalmente em 
pessoas, que são recrutadas, treinadas e desenvolvidas 
cuidadosamente 

Fonte: Birley e Muzika (2001, p. 79). 
 

 Na verdade, os mitos citados, bem como as respectivas realidades configuram a crença 

popular acerca do tema empreendedorismo e suas incógnitas. Porém a proliferação deste espírito 

de empreendedor deverá difundir-se ao longo do tempo com maior intensidade. 

 

2.2.5. Características empreendedoras 

 

 Assim como para definir conceitos existem vários autores e abordagens, também para 

definir características empreendedoras existem outras várias abordagens, entretanto elas 

normalmente são complementares e não conflitantes. 

Para Grabinsky (1997), o empreendedor caracteriza-se por ser uma pessoa inquieta, 

sempre inconformada; obsessiva, trabalha mais horas que os demais; não se rende, busca o que 
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deseja; não dá muita atenção à ética e escrúpulos; possui pressentimento e intuição; reúne 

disciplina, liderança e capacidade para organizar e as condições físicas se complementam. 

Faltam mais pessoas que se especializem no impossível, nos diz Roethke (apud 

HENDRICKS e LUDEMAN, 1999), daí a importância do desenvolvimento do perfil 

empreendedor. 

Já De Mori (1998), apresenta o empreendedor como possuidor das seguintes 

características: a) necessidades de aprovação, independência, desenvolvimento pessoal, 

segurança e auto-realização; b)  conhecimento de aspectos técnicos relacionados com o negócio, 

experiência na área comercial, escolaridade, experiência em empresas, formação complementar e 

vivência com situações novas; c) habilidades na identificação de novas oportunidades, 

valorização de oportunidades e do pensamento criativo, comunicação persuasiva, negociação, 

aquisição de informações e resolução de problemas; d) acredita em valores existenciais, estéticos, 

intelectuais, morais e religiosos. 

Estas necessidades apresentadas por De Mori (1998), foram baseadas nos estudos de 

Birley e Westhead em 1992 e fundamenta-se em: necessidade de aprovação, onde o 

empreendedor deseja conquistar uma alta posição na sociedade; ser respeitado pelos amigos; 

aumentar o status e o prestígio da família e conquistar algo e ser reconhecido por isto. E 

necessidade de independência, quando precisa de liberdade para impor seu próprio enfoque no 

trabalho; obter flexibilidade em sua vida profissional e familiar; controlar seu próprio tempo; 

confrontar-se com problemas e oportunidades de analisar e fazer crescer uma nova firma e crer 

que é o momento de sua vida. Também existe a necessidade de desenvolvimento pessoal onde 

algumas necessidades são a de ser inovador e estar à frente do desenvolvimento tecnológico; 

transformar uma idéia em produto e continuar aprendendo e aproveitar uma oportunidade 

emergente. Na necessidade de segurança estão as necessidades de se proteger contra perigos reais 

ou imaginários, físicos ou psicológicos, como o desemprego, por exemplo. E por fim a 

necessidade de auto-realização, que trata da necessidade de maximizar seu potencial, tornar-se 

aquilo de que é capaz. 

Por outro lado, têm-se também as características do empreendedor, segundo Pereira e 

Santos (1995), que tratam da coragem e visão do empreendedor através do aproveitamento de 

oportunidades, conhecimento do ramo e a possibilidade de assumir riscos; da liderança, quando 
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sabe se organizar e tomar decisões; e por fim  ter o “sexto sentido”, ter dinamismo, manter o 

otimismo e as habilidades empresariais. 

    Já para Leite (2000, p. 91), os “fatores básicos comportamentais e de personalidade do 

empreendedor são: dinamismo, otimismo, criatividade, agressividade, independência, grande 

energia, autoconfiança, flexibilidade e propensão ao risco”. 

 Cunha (1997), aborda as características do empreendedor dividindo-as em duas partes. Na 

primeira parte estão as virtudes de apoio que apresentam a visão (uma jornada mental que liga o 

hoje (conhecido) ao amanhã (desconhecido), criando o futuro a partir de uma montagem de fatos, 

esperanças, sonhos, oportunidades e perigos);  a energia (a busca constante por algo a fazer); o 

comprometimento (estar disposto a sacrificar ou despender esforço pessoal para concretizar um 

projeto); a liderança (agregar pessoas em torno de si e movê-las em direção aos objetivos 

determinados); a obstinação (gostar da competição e não desistir na primeira derrota); ter 

paciência e flexibilidade, além é claro do senso de humor; e a capacidade de decisão e 

concentração (ter um senso apurado de prioridade e concentrar-se naquilo que é realmente 

importante). E na segunda parte encontram-se as virtudes superiores, como a criatividade (ter 

uma personalidade criativa que está sempre buscando novas formas de satisfazer os clientes); a 

independência (não gosta de seguir normas e estar sob o controle dos outros); e o entusiasmo e 

paixão (ser apaixonado por aquilo que faz). 

Leite (1998, p.119), identifica que “uma das principais características do empreendedor é 

o que chamamos de coeficiente de sociabilidade, em que ele aprende a conhecer pessoas, 

articular-se com os líderes do mercado e vender a sua imagem de eficiência mantendo um bom 

nível de relações profissionais e sociais com a comunidade”.   

Vries (apud BIRLEY e MUZYKA, 2001, p. 4) revela que “um aspecto importante na vida 

e personalidade de muitos empreendedores é a necessidade de controle, uma preocupação que 

inevitavelmente afeta a forma como lidam com relacionamentos de poder e suas conseqüências 

para a ação interpessoal”. Estes dois enfoques mostram que apesar da necessidade de poder, o 

empreendedor deve manter um nível de relacionamento pessoal muito grande. 

Considerando o aspecto otimista necessário para um empreendedor, Maxwell (1999,        

p. 33), propõe uma reflexão quanto uma postura do empreendedor e diz que a “sua postura é o 

olho de sua alma. Se sua postura for negativa, você verá as coisas negativamente. Se for positiva, 

você verá as coisas positivamente”. Justamente pela forma assertiva do comportamento de um 
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empreendedor, cabe a ele definir qual a postura a adotar sem precisar depender diretamente neste 

caso, de influências diretas de terceiros. 

É muito importante considerarmos sempre a distinção entre espírito empreendedor e 

habilidades gerenciais. O espírito empreendedor está baseado na inovação criadora, na iniciativa 

própria, enquanto as habilidades gerenciais focam a capacidade técnica adquirida em bancos 

escolares e na atividade prática. Para tanto, o empreendedor deverá pautar-se nas qualidades das 

empresas do futuro e do presente, apontadas por Leite (1998, p.135), que são a “flexibilidade, 

rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência”. 

A capacidade empreendedora, segundo Stevenson (apud BIRLEY e MUZYKA 2001,      

p. 7), é considerada como “[...] uma abordagem à administração que definimos a exploração de 

oportunidades independentemente dos recursos que se tem à mão”.  

Para tanto, o autor propõe seis dimensões críticas da prática dos negócios, a orientação 

estratégica, o comprometimento com a oportunidade, o comprometimento dos recursos, o 

controle dos recursos, a estrutura administrativa e a filosofia das recompensas. Na orientação 

estratégica, a orientação empreendedora dá ênfase à oportunidade. Nesta dimensão surge de 

forma positiva o termo oportunista como empreendedor considerando a inovação e criação. A 

oportunidade pode estar também em uma nova maneira de combinar velhas idéias, além da 

concepção de apenas idéias inovadoras. Nesta dimensão caracterizam-se os fatores que impelem 

as estratégias de uma organização empreendedora. No comprometimento com a oportunidade, o 

empreendedor apenas como inovador e criativo não é suficiente. É a disposição de entrar e sair 

rapidamente que levou à reputação desafiadora do empreendedor de identificar oportunidades 

duradouras para empresa. No comprometimento dos recursos, há uma tensão constante na relação 

custo e benefício das oportunidades que surgem. O empreendedor procura maximizar a criação 

de um valor, minimizando o conjunto de recursos, o que significa aceitar maiores riscos. No 

controle sobre os recursos, o empreendedor tem a sensibilidade apurada quando utilizar recursos 

de outras pessoas e decide ao longo do tempo qual o recurso que precisa ser incorporado. O 

empreendedor é proficiente no uso de habilidades, talentos e idéias de outros. Em relação à 

estrutura administrativa, o empreendedor necessita do exercício de atividades administrativas 

possibilitando uma melhor visualização do negócio, sem se confundir com um burocrata de 

escritório. E na filosofia de recompensas, as organizações empreendedoras têm foco sobre a 

criação de valor. 
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Todos os pensamentos apresentados sobre empreendedorismo neste trabalho, levam a um 

quadro de interpretações distintas na empreendedologia que, além de comparativa serve como 

reflexiva para o entendimento das diversas abordagens e suas origens.  

Boulton et al (1984) apresentam justamente um quadro conceitual e temporal, identificando a 

evolução dos estudos de empreendedorismo e sua passagem por diversas escolas da 

empreendedologia e que estão apresentados no Quadro 10. 

 
Quadro 10: Diversas abordagens sobre o empreendedorismo 

Data Autor Característica 
      1848     Mill  Tolerância ao risco 
      1917     Weber  Origem da autoridade formal 
      1934     Schumpeter  Inovação, iniciativa 
      1954     Sutton  Busca de responsabilidade 
      1959     Hartman  Busca de autoridade formal 
      1961     McClelland  Corre risco e possui necessidade de realização 
      1963     Davids  Ambição, desejo de independência, responsabilidade e auto-

confiança 
      1964     Pickle  Relacionamento humano, habilidade de comunicação, 

conhecimento técnico 
      1971    Palmer  Avaliador de riscos 
      1971    Hornaday e Aboud  Necessidade de realização, autonomia, inovação, agressão, 

poder, reconhecimento, independência 
      1973    Winter  Necessidade de poder 
      1974    Borland  Controle interno 
      1974    Liles  Necessidade de realização 
      1977    Gasse  Orientado por valores pessoais 
      1978    Timmons  Autoconfiança, orientado por metas, corre riscos moderados, 

centro de controle, criatividade, inovação. 
      1980    Sexton  Enérgico, ambicioso, revés positivo 
      1981    Welsh e White  Necessidade de controle, auto-confiança, visa a 

responsabilidade, corre riscos moderados 
     1982     Dunkelberg e Cooper  Orientado ao crescimento, profissionalização e independência 

Fonte: Boulton at al (1984, p. 357). 

 

As concepções distintas de cada autor nascem justamente do ambiente que deu origem ao 

estudo bem como a abordagem feita durante as pesquisas. O tópico que se segue é justamente 

voltado ao entendimento da evolução dos estudos em empreendedorismo e as escolas de 

pensamentos distintos sobre o empreendedorismo (LENZI, 2002). 

Embora exista muita divergência em termos de classificação das habilidades ou 

características empreendedoras, muitos dos autores convergem em várias características e 

habilidades, mesmo que no primeiro momento parecem ser conflituosa, mas, o que ocorre 
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normalmente são questões de interpretação de palavras e conceitos, como podemos observar pelo 

Quadro 11, resultado de uma pesquisa de Cooley (1991). 

 

Quadro 11: Características empreendedoras identificadas nas pesquisas de Cooley. 
Características empreendedoras Autores que as abordam 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Necessidade de realização e 
qualidade 

                     

Propensão a assumir riscos 
moderados 

                     

Iniciativa                      
Identificar oportunidades                      
Resistência e persistência                      
Energia e comprometimento                      
Orientação para a eficiência                      
Busca de informação                      
Aceitar limitações e aprendizagem                      
Insatisfação e marginalidade                      
Estabelecer objetivos e resultados                      
Habilidades de planejamento                      
Orientação para o futuro                      
Solução de problemas e inovação                      
Habilidades para influenciar                      
Autoconfiança                      
Independência                      
Habilidades interpessoais                      
Liderança                      
Flexibilidade e tolerância                      
Cada coluna numerada evidencia a abordagem de um autor em relação as características empreendedoras, como 
segue na legenda a seguir: 01 (Akhouri & Bhattach), 02 (Begley & Boyd), 03 (Brockaus), 04 (Bruce), 05 (Casson), 
06 (East-West Center), 07 (Gasse), 08 (Hornaday & Abboud), 09 (Hornaday & Bunker), 10 (Indian Institute of 
Management), 11 (KHIC), 12 (McBer), 13 (Meridith, Nelson & Neck), 14 (Miner & Smith), 15 (Pareek & Rao), 16 
(Pickle), 17 (Quednaq), 18 (Shapero), 19 (Tay), 20 (Timmons), 21 (Welsh & White). 
Fonte: Cooley (1991, p. 115) 

 

 O que se pode avaliar deste quadro é que das vinte (20) características do empreendedor, 

abordados por estes vinte e um (21) autores, têm-se que as seis (6) alternativas que mais 

apareceram nas citações dos mesmos são exatamente seis (6) dentre as dez (10) características 

empreendedoras defendidas por McClelland, sendo, conforme o Quadro 11, como: necessidade 

de realização e qualidade, assumir riscos, ter iniciativa, resolver problemas, ter independência e 

autoconfiança. Isto nos leva a crer que a abordagem de McClelland contempla de forma bastante 

  



 58
 

ampla e significativa o pensamento do que seriam as reais características de uma pessoa 

empreendedora.  

 

2.2.6. Escolas do empreendedorismo 

 

Para que se possa criar uma teoria sobre o empreendedorismo provavelmente será 

necessário separar a pesquisa teórica da pesquisa aplicada, criando uma nova ciência, a 

empreendedologia (entreprenology). Essa nova ciência poderia criar um corpo teórico advindo de 

estudos convergentes de diversos autores do empreendedorismo, com suas aplicações em várias 

disciplinas (FILION, 1999). 

O campo do empreendedorismo dentre as diversas definições já apresentadas, poderia ser 

considerado como aquele que estuda o empreendedor. Em outras palavras, analisa as atividades, 

características, efeitos sociais e econômicos e os métodos de suporte usados para facilitar a 

expressão da atividade empreendedora. Este conjunto de características é estudado em diversas 

formações profissionais. Incluem-se nestas a engenharia, economia e administração, entre outras. 

Enquanto a psicologia tem sua origem na filosofia (MILLER, 1982) e a psicanálise na medicina e 

na psicologia, o estudo do empreendedorismo provém de quase todas as ciências humanas e 

sociais.  

Por outro lado, as pesquisas sobre empreendedorismo citam tanto elementos teóricos 

quanto práticos e qualquer que seja a definição usada corre-se o risco de discordância, pois o 

estudo científico é recente. Observa-se este aspecto na definição de Cochran (1968), quando 

afirma que para os economistas particularmente, o empreendedor é um tipo de “incongruência de 

um elemento humano que não pode ser medida em uma estrutura teórica”. 

A partir de uma série de pensamentos de autores distintos e apoiando-se em Filion (1999), 

pode-se identificar pelo menos cinco escolas que reúnem diferentes abordagens sobre a 

empreendedologia.  

Não será proposta uma análise individual de cada abordagem, mas, é muito importante a 

identificação de cada uma delas, buscando aperfeiçoar e inter-relacionar os estudos sobre o 

empreendedorismo. 
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Escola Econômica 

 

Os economistas associam o empreendedor com inovação.  Schumpeter (1978) aponta de 

forma clara esta concepção de empreendedorismo. Os empreendedores eram considerados como 

pessoas que corriam riscos, basicamente porque investiam seu próprio dinheiro. Os 

empreendedores eram pessoas que aproveitavam as oportunidades com a perspectiva de obterem 

lucros, assumindo os riscos inerentes, segundo Cantillion e Say (apud FILION 1999).  

Quem realmente associou o empreendedorismo à inovação foi Schumpeter (1939), 

defendendo que a essência do empreendedorismo estava na percepção e no aproveitamento das 

novas oportunidades no âmbito dos negócios e na relação direta da criação de uma nova forma de 

uso dos recursos, deslocando-se do emprego tradicional para novas combinações. Os 

empreendedores são citados em economia, mas aparecem pouco nos modelos clássicos de 

desenvolvimento econômico. Uma das críticas que podem ser dirigidas aos economistas é que 

eles não têm sido capazes de criar uma ciência do comportamento do empreendedor (VENTURI 

e LENZI, 2002).  

A recusa dos economistas em aceitar modelos não quantificáveis, demonstra claramente 

os limites dessa ciência para o empreendedorismo. Foi este o principal fator que levou os 

comportamentalistas a estudar o fenômeno. 

 

Escola Comportamentalista 

 

Enquanto os economistas se concentram no aspecto inovador do empreendedor, os 

comportamentalistas centram seus estudos nos aspectos criativos e intuitivos. Um dos primeiros 

autores desse grupo a mostrar interesse pelos empreendedores foi Weber (1930). Ele identificou o 

sistema de valores como um elemento fundamental para a explicação do comportamento 

empreendedor. 

O autor que realmente contribui e trouxe um maior número de estudos do comportamento 

empreendedor foi David C. McClelland. McClelland (1961) começou a estudar o aparecimento 

de grandes civilizações, procurando identificar os fatores que tornavam uma civilização mais 

forte e poderosa que outra. A concentração maior de suas definições estava centrada na 

necessidade de auto-realização do empreendedor.  
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Diferente de algumas definições da época, McClelland (1971) defendia que um 

empreendedor é alguém que exerce controle sobre uma produção que não seja só para seu 

consumo pessoal. Seus estudos estavam centrados em gerentes de grandes organizações e depois 

foram testados em comunidades emergentes para a geração de novos negócios. 

Alguns autores acham que a necessidade de auto-realização é insuficiente para explicar a 

criação de novos empreendimentos, enquanto outros acham que ela não é o bastante para explicar 

o sucesso dos empreendedores. Entretanto, Timmons (apud FILION 1999) identificou que 

pessoas que freqüentavam seções de treinamento para melhorar sua necessidade de realização 

avançaram mais na direção de abrir seus negócios que pessoas de outros grupos.  

Apesar das pesquisas de McClelland terem se restringido a alguns segmentos econômicos, 

a sua validade é significativa do ponto de vista da capacidade de preparação de empreendedores 

no aspecto comportamental.  

As principais críticas ao modelo comportamentalista de McClelland estão na 

simplicidade, na identificação dos fatores comportamentais e da base estar apenas alicerçada na 

necessidade de realização do empreendedor. Porém, depois dos primeiros estudos de McClelland, 

os comportamentalistas evoluíram com sua teoria e dominaram o campo do empreendedorismo 

por 20 anos, até o início dos anos 80. 

 

Escola Fisiológica 

  

As ciências do comportamento estavam se expandindo rapidamente e havia entre elas um 

consenso maior sobre as metodologias mais válidas e confiáveis do que em qualquer outra 

disciplina. A escola fisiologista, resultante de estudos comportamentais do empreendedor aborda 

o empreendedorismo como uma resultante da natureza das pessoas que empreendem, não das 

condições ambientais ou de seu comportamento. 

 Nesta escola, segundo Hornaday (1982), Meredith, Nelson e Neck (1982) e Timmons 

(1978), as características dos empreendedores podem ser citadas como a inovação, o otimismo, a 

tolerância a ambigüidades e à incerteza, a liderança, a orientação para resultados, a iniciativa, os 

riscos moderados, a flexibilidade, a capacidade de aprendizagem, a independência, as habilidades 

para conduzir situações, a habilidade na utilização de recursos, a criatividade, a necessidade de 

realização, a sensibilidade a outros, a energia, a autoconsciência, a agressividade, a tenacidade, a 
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autoconfiança, a tendência a confiar nas pessoas, a originalidade, o envolvimento a longo prazo e 

o retorno financeiro como medida de desempenho. 

Depois de um curto período no centro das atenções a escola fisiológica, ou do estudo dos 

traços de personalidade, parece estar em declínio. Os comportamentos podem melhor predizer o 

sucesso do que os traços de personalidade. Em outras palavras, o fato de possuir algumas 

características pessoais não garante ao empreendedor o sucesso no seu empreendimento. 

 

Escola Positivo Funcional 

  

Com a perda de prestígio da escola fisiológica, outra frente que começou a tomar corpo 

rapidamente foi a escola positivo funcional. As abordagens nesta linha de estudo vêem o 

empreendedor como agente de mudança e iniciação de novos empreendimentos adaptado em seu 

contexto e evoluindo com as mudanças de seu meio. Um dos estudos mais representativos desta 

escola é o de Miner (1998). 

Os empreendedores no ponto de vista da escola positivo funcional, podem ser vistos como 

um protótipo do ser social. Os seres humanos são produtos do ambiente em que vivem. Do ponto 

de vista do comportamento empreendedor, o empreendedorismo parece ser antes e acima de tudo 

um fenômeno regional.  

As culturas, as necessidades e os hábitos de uma região determinam os comportamentos 

(FILION, 1999). O relacionamento entre os empreendedores e a população em geral mantém-se 

em nível regional e os empreendedores locais geralmente refletem a cultura de suas comunidades. 

Miner (1998) afirma que não há um único tipo de empreendedor ou empresário. São 

quatro tipos e cada um deles é fruto do seu meio; sendo eles o realizador, o supervendedor, o 

autêntico gerente e o gerador de idéias. 

 

Escola do Mapeamento Cognitivo 

 

Mais recentemente começa-se a caracterizar estudos de mapeamento cognitivo, como o de 

Cossete (1994), no qual o empreendedor é estudado em função da visão e formulação de sua 

estratégia.  
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Filion (1993) afirma que a visão projetada sobre o futuro de seus negócios é o fator 

principal de sucesso de empreendedores bem sucedidos. O desenvolvimento de uma visão exige 

desde o início, que certas condições sejam satisfeitas e certos passos sejam dados.  

Os principais passos para o desenvolvimento de uma visão são, segundo Filion (1991),  a 

de canalizar as energias numa direção particular; concentrar-se num determinado campo de 

atividade e num determinado lugar; adquirir experiência e conhecimento no assunto; desenvolver 

metodicamente o pensamento vertical (na linha hierárquica das funções organizacionais) e o 

pensamento horizontal (no que se refere ao relacionamento interpessoal e multifuncional) no 

campo de atividade em questão; capacidade de pensar e fazer escolhas; aptidão e desejo de se 

comunicar; inabalável determinação de realizar e concluir alguma coisa; perseverança para 

trabalhar por resultado em longo prazo. 

A partir da definição explícita da visão empreendedora o caminho para determinação de 

estratégias de ação é mais evidente e facilmente alcançável.  

Entretanto, o estudo da evolução das escolas do empreendedorismo mostra que o conjunto 

das abordagens dos diversos autores deve ser considerado para uma melhor interpretação do 

fenômeno da empreendedologia.  

 

2.2.7. Abordagem psicológica de McClelland 

 

Para Deluiz (1995), a matriz condutivista/behaviorista de análise do processo de trabalho 

com o propósito de identificação, definição e construção de competências profissionais tem seus 

fundamentos na psicologia de Skinner e na pedagogia dos objetivos de Blomm, entre outros 

autores e guarda forte relação com o objetivo da eficiência social.  Sendo que as origens da 

análise condutivista das competências remontam ao início da década de 70, quando McClelland 

(2000) assinalou que as qualificações acadêmicas, os conhecimentos, os graus  e os diplomas 

tradicionais não eram fatores válidos de predição do desempenho bem sucedido e eficaz no 

trabalho e em outras situações da vida. Seriam as “competências”, isto é, as habilidades, as 

capacidades, os conhecimentos, os padrões de comportamento e atitudes das pessoas, por serem 

fatores mais seguros de predição do êxito no trabalho. Leite (2000), considera que McClelland 

preocupou-se com o que chamaríamos de efeito psico-inquietante da pessoa empreendedora 
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diante de outras pessoas, ou porque algumas pessoas e não necessariamente as mais civilizadas 

ou instruídas, possuíam um espírito empreendedor mais aguçado ou desenvolvido que outras. 

 Em seus estudos, McClelland encontrou algumas fontes de certeza quanto a esse efeito 

psicológico que o chamou a atenção, por exemplo, por que algumas tribos da África Ocidental 

(os Ashantis e os Ibos) eram mais dominantes economicamente? Por que os chineses emigrados 

tinham um volume muito maior de negócios do que de outros grupos asiáticos também 

emigrantes? Por que os judeus americanos tinham uma ascensão tão rápida diante de outros 

grupos? 

 Dependendo da cultura, alguns povos ensinavam que: a) o êxito ou fracasso dependia, do 

destino e dos deuses;  b) a transmissão aos filhos era feita de tal forma que eles acreditassem que 

toda pessoa podia controlar ou influenciar seu resultado na vida e c) havia também a questão da 

sorte, contudo um homem prudente podia fazer sua sorte. 

Leite (2000) ainda diz que para a obtenção dos níveis de necessidade de realização, 

McClelland estudou tudo que estivesse relacionado psicologicamente com o indivíduo e sua 

cultura. Partiu dos estudos de histórias infantis de cada povo, passando por contos folclóricos até 

outros veículos de comunicação social que conduzissem ao inconsciente de valores. 

Segundo McClelland, e conforme comenta Leite (2000, p. 82) “a necessidade de 

realização é o que leva os empreendedores a nunca parar de trabalhar, sempre motivados pela 

vontade de fazer aquilo que gostam”. Há uma forma propulsora do inconsciente que leva o 

empreendedor a trabalhar além de 16 horas diárias, trabalhar todos os dias, trabalhar 

consecutivamente e com muito prazer.  

 Os estudos de McClelland estão baseados na obra de Max Weber, considerando o que 

Weber enfocou com a Reforma Protestante e a Origem do Capitalismo, e do que isso propiciou 

aos filhos, como uma forte cultura e educação para a independência e autodomínio destes pelos 

pais e um precoce treinamento, visando a alta motivação para a realização, o que resultou no 

espírito do capitalismo moderno. 

 

 

 

 

 

  



 64
 

2.2.8. Trabalho de McClelland 

 

Considerando as distintas visões empreendedoras, este trabalho contempla a temática 

empreendedora abordada por David McClelland que pressupõe o desenvolvimento de várias 

características de comportamento presentes nos empreendedores com maior êxito.  

McClelland tem por base a ação de realização do empreendedor e identifica como as 

características do comportamento empreendedor o seguinte, a busca de oportunidades e 

iniciativa, a persistência, o comprometimento, a exigência de qualidade e eficiência, correr riscos 

calculados, o estabelecimento de metas, a busca de informações, o planejamento e 

monitoramento sistemático, a persuasão e rede de contatos, a independência e auto-confiança.  

McClelland (1972, p. 61) afirma que “[...] a motivação de realização é responsável, em 

parte, pelo crescimento econômico”. 

Furham e Lewis (1986, p. 155) dizem que McClelland foi de certa forma o introdutor das 

teorias weberianas na psicologia na medida em que agrupou o conceito da ética protestante do 

trabalho no conceito de necessidade de realização e a via como uma dimensão básica da 

personalidade. 

McClelland observou características semelhantes entre os indivíduos com alta 

necessidade de realização e aqueles comportamentos dos protestantes, descritos por Weber, sendo 

que ambos os casos resultavam em empreendedores mais ativos, comparativamente a outros 

grupos (LOPES, 1999, p. 43). 

A teoria de McClelland (1961), é fundamentada na psicologia motivacional e é 

direcionada por três necessidades básicas:  

 

A primeira refere-se a necessidade de realização, onde o indivíduo tem que por à prova 

seus limites, tem de fazer um bom trabalho e que mensura as realizações pessoais. Pessoas com 

alta necessidade de realização são aquelas que procuram mudanças em suas vidas, estabelecem 

metas realistas e realizáveis e colocam-se em situações competitivas. Seus estudos comprovaram 

que a carência de realização é a primeira identificada entre os empreendedores bem sucedidos. A 

necessidade de realização é que impulsiona as pessoas a iniciar e construir um empreendimento. 

Leite (2000) comenta ainda que a necessidade de realização dirige  a atenção de um indivíduo 

para que este execute da melhor forma possível suas tarefas de forma que possa atingir os seus 
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objetivos e seja eficaz naquilo em que se propõe a fazer;  o indivíduo não consegue vencer de 

forma isolada, depende de parcerias, uma equipe, por exemplo; há um alto nível de motivação 

(fixação de um conjunto de níveis moderados; recebimentos de feedback e procuram atender o 

máximo com ele; lutar contra a auto-imposição dos padrões); há os fatores motivacionais que 

precisam ser trabalhados para que não criem obstáculos na trajetória do empreendedor (extrema 

independência  e confiança; fixação de altos padrões de realização; auto-confiança e 

centralização das atividades).  

 

A segunda trata da necessidade de afiliação e ocorre quando há alguma evidência sobre a 

preocupação em estabelecer, manter ou restabelecer relações emocionais positivas com outras 

pessoas. Para Leite (2000) é a necessidade de estar próximo a outras pessoas, a relacionar-se 

interpessoalmente. Esta, juntamente com a necessidade de realização é um somatório poderoso de 

alavancagem dos objetivos através da interação e cooperação.  Uma boa base de afiliação pode 

ser o fato decisivo para se evitar o conflito interno e por conseguinte, o desfalecimento do 

empreendimento, em outras palavras, um bom relacionamento é a prioridade de continuidade.  

 

E a terceira aborda a necessidade de poder, caracterizada principalmente pela forte 

preocupação em exercer autoridade sobre os outros, de executar ações poderosas. Também para 

Leite (2000) esta necessidade é aquela que as pessoas têm de dominar ou influenciar outras, é a 

necessidade de estar no topo, de convencer outros de suas opiniões ou para proporcionar e 

experimento de fortes emoções e é a necessidade de influenciar. Há por sua vez, conforme cita 

Leite (2002) o lado negativo da necessidade de poder, é quando inibe á formação interna de 

equipes empreendedoras e as relações de confronto podem ser o choque entre autoridade e 

controle, na disputa entre resolver problemas e atingir objetivos; a ênfase no ganho, status 

pessoal, influência e reputação, mais do que nas tarefas e objetivos;  os choques interpessoais 

percebidos, com os não solucionados conflitos de personalidade; e a ênfase nos símbolos de 

status, como salários, títulos, quantidades de ações, tamanho e espaço de escritório, etc. 

McClelland (1972, p. 253) defende que “[...] uma sociedade que tenha um nível 

geralmente elevado de realização produzirá um maior número de empresários ativos, os quais por 

sua vez, darão origem a um desenvolvimento econômico mais rápido”.   
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McClelland nasceu em 1917, graduado pela Universidade de Wesleyan em 1938, Mestre 

em Psicologia pela Universidade de Missouri e Doutor também em Psicologia pela Universidade 

de Yale em 1941. Ingressou em Harvard em 1956 e na Universidade de Boston em 1987, onde 

ficou até sua morte por problemas cardíacos em 27 de março de 1998. Seu trabalho behaviorista 

influenciou três gerações de especialistas em organização e comportamento, segundo Winslow e 

Solomon (1987), o que chama a atenção no trabalho de McClelland é a variável comportamental 

que o mesmo introduziu no cenário da capacitação empresarial, até então centrada em processos 

mecanicistas. Para esse pesquisador, as pessoas somente atingiriam seus objetivos e o sucesso 

desde que estivessem motivadas para isso. Em outras palavras, David McClelland, nos anos 60, 

identificou um elemento psicológico crítico nos empresários de sucesso, denominando de 

“motivação da realização” ou “impulso de melhorar”.  

No Brasil, várias pesquisas foram realizadas procurando averiguar se os métodos 

utilizados por McClelland poderiam ser utilizados na nossa realidade nacional. A fidedignidade 

de resultados apontou coeficientes na ordem de 0,964 e 0,961 de igualdade segundo o Sebrae 

(2001). Considerando que a motivação para realização é um tema muito além do que a pesquisa 

de McClelland, um tratamento mais amplo se torna necessário para os objetivos brasileiros.  

O Sebrae (2001), de acordo com a teoria de McClelland, identifica as características do 

comportamento empreendedor agrupadas em seis conjuntos: a) realização; b) planejamento e 

resolução de problemas; c) maturidade pessoal; d) influência; e) gestão e controle e d) 

disponibilidade para os demais.  

 

a) O Conjunto de Realização engloba as seguintes características: 

Iniciativa: atuar antes de ser forçado pelas circunstâncias. 

Busca de oportunidades: reconhecer e saber aproveitar oportunidades novas ou pouco 

comuns. 

Persistência: não desistir frente aos obstáculos encontrados. 

Busca de informação: inclinação a valorizar a informação e a buscá-la pessoalmente para 

elaborar um plano ou tomar decisões. 

Preocupação com a alta qualidade do trabalho: interesse por manter altos níveis de 

qualidade, não só no seu próprio trabalho, mas no de outras pessoas também. 
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Comprometimento com os contratos de trabalho: forte sentido de comprometimento 

pessoal para cumprir contratos de trabalho feitos com outras pessoas. 

Eficiência: preocupação por reduzir ao mínimo o tempo, o custo e os recursos necessários 

para realizar as tarefas. 

 

b) O Conjunto do Planejamento e Resolução de Problemas, inclui os seguintes fatores: 

Planejamento sistemático: uso de análise lógica, para desenvolver planos específicos para 

a tomada de decisões. 

Resolução de problemas: habilidade para mudar de estratégia quando necessário 

identificar novas soluções para os problemas. 

 

c) O Conjunto da Maturidade Pessoal diz respeito às seguintes características: 

Auto-confiança: acreditar na própria habilidade, eficácia e critérios. 

Perícia: experiência ou capacitação prévia em áreas relacionadas ao próprio negócio. 

Reconhecimento das próprias limitações: predisposição a admitir as próprias limitações e 

a aprender com os próprios erros. 

 

d) O Conjunto da Influência refere-se aos itens relacionados à seguir: 

Persuasão: habilidade de apresentar-se de forma convincente aos demais. 

Uso da estratégia de influência: tendência a pensar e definir formas para influenciar os 

demais. 

 

e) O Conjunto da Gestão e Controle baseia-se nos seguintes elementos: 

Agressividade: predisposição a apresentar problemas aos outros de forma direta, e tomar 

decisões fortes no papel de oposição. 

Controle: acompanhamento para assegurar-se de que o trabalho dos outros satisfaz as 

expectativas relativas a procedimento, planejamento e qualidade. 
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f) Já o Conjunto da Disponibilidade para os demais está alicerçado nas seguintes 

premissas: 

Credibilidade, integridade e sinceridade: predisposição por manter a honestidade, a 

coerência e a integridade das relações com os outros. 

Predisposição para o bem-estar dos empregados: sensibilidade frente aos problemas e 

necessidades dos próprios empregados. 

Reconhecimento da importância das relações comerciais: atuar para desenvolver relações 

cordiais e uma boa reputação com clientes e outras pessoas. 

O trabalho de pesquisa de McClelland, segundo Lopes (1999) deu-se nos anos de 1982 e 

1984, com suporte da USAID (Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados 

Unidos) em que procurou responder que características eram chaves para o sucesso do 

empreendedor. Esta pesquisa, conforme Cooley (1991) foi reconhecida pela Fundação Nacional 

de Ciências dos EUA e outros como um dos poucos esforços sérios para prover uma base 

empírica para determinar os comportamentos específicos associados com empreendedores de 

sucesso. A pesquisa baseava-se na aplicação da metodologia de análise de competências do 

trabalho – job competence analysis – em que são selecionadas duas amostras em função de um 

critério, e se procura determinar que características levam um grupo a ter um desempenho 

superior a outro. 

“O objetivo do trabalho foi chegar á identificação e à codificação mais objetiva possível 

das várias competências, de tal forma que os códigos eram as próprias descrições dos 

pensamentos e atos que exemplificavam a competência (McCLELLAND, 1987, p. 223)”. 

 Na realidade, o Sebrae (2001), pode adaptar toda a teoria e experiência de McClelland, 

resultado da pesquisa realizada nos anos 60 em mais de 30 países, em três conjuntos principais, 

assim agrupados: 

 

1) CONJUNTO DE REALIZAÇÃO 

Busca de Oportunidades e Iniciativa, que inclui: 

Faz coisas antes de solicitado ou antes de forçado pelas circunstâncias. • 

• 

• 

Age para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços. 

Aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter financiamentos, 

equipamentos, terrenos, local de trabalho ou assistência. 
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Correr Riscos Calculados, que diz respeito à: 

Avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente. • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Age para reduzir os riscos ou controlar os resultados. 

Coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados. 

 

Exigência de Qualidade e Eficiência, que está relacionado à: 

Encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido, ou mais barato. 

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 o trabalho atenda a padrões de qualidade previamente combinados. 

 

Persistência, conforme citado a seguir: 

Age diante de um obstáculo. 

Age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um desafio ou superar um 

obstáculo. 

Assume responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário ao atingimento de metas e 

objetivos. 

 

Comprometimento, que se relaciona com: 

Faz um sacrifício pessoal ou dispende um esforço extraordinário para complementar uma 

tarefa. 

Colabora com os empregados 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 em 

longo prazo, acima do lucro em curto prazo. 

 

2) CONJUNTO DE PLANEJAMENTO 

Busca de Informações, que se refere à: 

Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores e concorrentes. 

Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço. 

Consulta especialista para obter assessoria técnica ou comercial. 
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Estabelecimento de Metas, ou seja:  

Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que tem significado pessoal. • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Define metas de longo prazo, claras e específicas. 

Estabelece metas de curto prazo, mensuráveis. 

 

Planejamento e Monitoramento Sistemáticos, assim sendo: 

Planeja dividindo tarefas de grande porte em sub tarefas com prazos definidos. 

Constantemente, revisa seus planos, levando em conta os resultados obtidos e mudanças 

circunstanciais. 

Mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões. 

 

3) CONJUNTO DE PODER 

Persuasão e Rede de Contatos, isto é: 

Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros. 

Utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos. 

Age para desenvolver e manter relações comerciais. 

 

Independência e Auto-Confiança, conforme citado: 

Busca autonomia em relação a normas e controles de outros. 

Mantém seu ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente 

desanimadores. 

Expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar 

um desafio. 

 

      De acordo com o Sebrae (2001) os conjuntos citados têm algumas características 

peculiares, que devem ser observadas. O conjunto de realização enfoca a aceitação, habilidade e 

tendência do participante em tomar a iniciativa e a procurar e alcançar uma maior qualidade, 

produtividade, crescimento e lucratividade. O conjunto de planejamento é desenhado para 

reforçar as características associadas ao planejamento e gestão do empreendimento. Por último, o 

conjunto de poder é desenhado para melhorar a capacidade dos participantes para influir ao seu 
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favor sobre resultados de obter a cooperação necessária, otimizar o uso de redes pessoais, e 

utilizar melhor as estratégias de influência e negociação.  

 

2.2.9. Pesquisas sobre empreendedorismo 

 

 Existem alguns estudos de importantes pesquisadores de vanguarda em relação ao 

empreendedorismo, segundo Lima (2001a), pode-se destacar no Canadá os trabalhos de Louis 

Jacques Filion,  onde a base de estudo é o modelo de visão e relações. Estes estudos estão entre 

os raríssimos a tratar empiricamente o conceito de visão. Para Filion (1999),  a visão é uma 

projeção, uma imagem que o dirigente tem de sua empresa projetada no futuro e do espaço que 

ele quer ocupar no mercado. Na Inglaterra, tem-se o estudo, por exemplo, de Hendry, Arthur e 

Jones (1995), que trabalham o empreendedorismo sob a ótica da aprendizagem organizacional, 

isto quer dizer que os programas de formação de empreendedores devem estimular seus 

participantes a aprender a aprender, visto que a capacidade de aprendizagem é fundamental 

diante das complexidades e dinâmicas do mundo atual. E por último na França,  com Torrés 

(2000) que sustenta a tese da especificidade e defende o retorno da uma linha de pensamento que 

permite abordar a pequena empresa também como pequenas grandes empresas.  

 No Brasil, existe um método de formação do empreendedor baseado em Filion, cujo autor  

Dolabela (1999a), adaptou o modelo de visão e relações ao contexto cultural e social dos 

brasileiros. 

 É importante conhecer como as pesquisas na área do empreendedorismo estão 

acontecendo. Assim, apresenta-se no Quadro 12, uma relação de pesquisas realizadas nos últimos 

anos em universidades brasileiras e estrangeiras. 

 

Quadro 12: Pesquisas acadêmicas sobre perfil empreendedor. 
Título Autor / Universidade / Ano Características 

Processo de formação de empreendedores nas 
empresas de base tecnológica. 

TORRES, R. S. Mestrado na 
UFPA, Belém, 1995. 

Classificação sócio-econômica. 

Perfil estrategista-empreendedor de produtores 
rurais associados. 

MEIRA, J. N. Mestrado na 
UFLA, Lavras, 1996. 

Perfil sócio-econômico com 11 
produtores rurais. 

A importância dos meios de comunicação de 
massa na formação do caráter e dos valores dos 
cidadãos e do ambiente para estimular o 
desenvolvimento econômico de uma nação. 

KOZOUBSKY, M. Monografia 
na Escola Superior de Guerra. 
Rio de Janeiro, 1997. 

Estuda todo o trabalho de 
pesquisa de McClelland. 

A atividade empreendedora, segundo o modelo 
de Filion. 

OLIVEIRA, W. M. Mestrado 
na UFMG, B. Horizonte, 1997. 

Aborda Filion em empresas de 
software de Belo Horizonte. 
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Modelo comportamental para estudo do perfil 
empreendedor. 

LONGEN, M. T. Mestrado na 
UFSC.  Florianópolis, 1997. 

Apenas cita McClelland, no mais 
é diagnóstico sócio-econômico 
de empresas. 

Saber ser ou saber fazer? Estudo da 
competência de micro e pequenas empresas da 
indústria de confecção de Fortaleza. 

MARIN, L. J. Q. Mestrado na 
Universidade Estadual do 
Ceará, Fortaleza, 1997. 

Pesquisa 75 empresas,  usa o 
modelo de McClelland. 

Quantificação de relevância dos fatores que 
caracterizam o perfil empreendedor. 

GUEDES, M. D. Mestrado na 
UFPB, João Pessoa, 1997. 

Aplica a teoria de McClelland 
com 22 mulheres de empresas de  
confecção. 

O perfil empreendedor como fator de 
competitividade. 

BRANDÃO, J. A. S. Mestrado 
na UFRN, Natal, 1998. 

Aplica um modelo do 
CEFE/GTZ e Sebrae em 39 
empresas moveleiras. 

Condicionantes de desempenho em pequenas e 
médias empresas. 

PAUPARINA, M. T. Mestrado 
na USP, São Paulo, 1998. 

Perfil sócio-econômico de 57 
supermercados da cidade. 

La decisión de crear una empresa: una 
aplicación de la teoría de las expectativas 

SÁNCHEZ. V. B. Maestría el 
na Universidad de Castilla-La 
Mancha, España, 1999. 

Diagnóstico sócio-econômico. 
Estuda a teoria de Victor Vroom. 

El perfil emprendedor argentino CRUZATE, P. Maestría en la 
Universidad de San Andréas, 
Buenos Aires, Argentina, 1999. 

Focaliza a teoria de McGregor, 
da personalidade Tipo A. 

Avaliação de resultados de um programa de 
treinamento comportamental para 
empreendedores. 

LOPES, R. M. Mestrado na 
USP, São Paulo, 1999.  

Aborda a metodologia do 
EMPRETEC e McClelland. 

O comportamento de inovação nas pequenas 
empresas. 

SOLOMON, G. Master in 
University George Washington, 
Washington, USA, 1999. 

Apresenta a pesquisa de 
McClelland. 

Estado del arte en la enseñanza del 
emprendimiento. 

CASTILLO. A H. Maestría en 
la Universidad de Tarapacá,  
Chile, 1999. 

Estuda Schumpeter e a 
mentalidade empreendedora de 
Howord Stevenson. 

El fenómeno del emprendedorismo. LEITE, E. P. Maestria em la 
Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, 2000. 

Analisa as teorias de 
Schumpeter, McClelland e 
Druker. 

Modelos de Desenvolvimento Gerencial . ROJAS, A G. Mestrado na 
UFSC,  Florianópolis, 2000. 

Apenas cita McClelland, no mais 
é diagnóstico sócio-econômico 
de empresas. 

Nuevos emprendimientos y emprendedores. KANTIS, H. Maestría en la 
Universidad Nacional General 
Sarmiento, Buenos Aires, 
Argentina, 2000. 

Cita McClelland, no mais é 
diagnóstico sócio-econômico. 

Perfil, motivação e demandas de uma amostra 
de inventores e empreendedores. 

PINHEIRO, I. A . Mestrado na 
UFRGS, Porto Alegre, 2000. 

metodologia Survey, com 
perguntas abertas e fechadas. 

Caracterização dos fatores relacionados ao 
sucesso de um empreendedor rural. 

CELTA. D. Mestrado na USP, 
Piracicaba, 2000. 

Técnica de entrevistas grupais. 
Perfil sócio-econômico, análise 
fatorial e multivariada. 

O papel do empreendedor no crescimento da 
firma. 

CORRÊA, D. P. Mestrado na 
UFSC, Florianópolis, 2000. 

Teoria do empreendedor de 
Casson, estudo de caso em duas 
empresas. 

Perfil do empreendedor e maturidade 
organizacional. 

DIETRICH, S. Mestrado na  
FURB, Blumenau,  2000. 

Utiliza os trabalhos de Miner . 

Método para identificar características 
predominantes em empreendedores que 
obtiveram sucesso. 

DO RÈ, A. M. Mestrado na 
UFSC, Florianópolis,  2000. 

Baseado em um sistema híbrido 
neurodifuso em um conjunto de 
dados. Sistema Nefclass. 

Perfil do produtor rural. BASTIANI, I. R. Mestrado na 
UFLA, Lavras,  2000. 

Define o perfil empreendedor 
segundo Schumpeter e Degen. 
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A tomada de decisão segundo o comportamento 
empreendedor 

CHAGAS, J. O. Mestrado na 
UFRGS, Porto Alegre,  2000. 

Metodologia Survey com 110 
administradores.  

Perfil do pequeno empreendedor: investigação 
sobre as características empreendedoras. 

RAMOS, R. C Mestrado na 
USP, São Paulo, 2000. 

Estuda 3 empresas sob várias 
abordagens, com perfil sócio-
econômico. 

O agrobusiness do caju cearense: perfil e 
qualidades do empreendedor 

ALMEIDA, R. S. M. Mestrado 
na UFCE, Fortaleza, 2000. 

Perfil sócio-econômico com 32 
pessoas. 

Perfil empreendedor dos empresários dos 
setores econômicos representativos da região de 
Canoinhas. 

BAUER, R. T. Mestrado na 
FURB, Blumenau, 2000. 

Perfil sócio-econômico da 
indústria ervateira e madeireira. 

O perfil do empresário da média empresa do 
setor metal-mecânico do Alto Vale do Itajaí. 

RUTZEN, R. G. Mestrado na 
FURB, Blumenau, 2000. 

Usa os modelos de Encheveste, 
Rodrigues e Gerber em 25 
empresas e aborda o perfil sócio-
econômico. 

O empreendedor e a mortalidade de micro e 
pequenas empresas de serviços em Londrina. 

DUTRA, I. S. Mestrado na 
UEL, Londrina. 2001. 

Não usa um autor específico, faz 
uma análise sócio-econômica. 

Perfil do empreendedor brasileiro da década de 
90 

BACIC, M. J. Entrepreneurship 
comparative study in Latin 
America and Asia. Bruxelas, 
Bélgica, 2001. 

Perfil sócio-econômico e fatores 
de origem das empresas na 
América Latina e Ásia. 

O engenheiro como gerente de fábrica e 
empreendedor. 

HOZUMI, C. R. J. Mestrado no 
CEFET, Rio de Janeiro, 2001. 

Não cita autores do 
empreendedorismo. 

Atribuição de casualidade ao sucesso ou 
fracasso dos negócios por empreendedores e 
não empreendedores. 

SANABIO, S. M. S. Mestrado 
na Universidade Gama Filho, 
Rio de Janeiro, 2001. 

Fundamenta-se na teoria de 
Weber e na Escola Psicológica 
com 268 pessoas. 

Percepciones de emprendedores de el capital de 
riesgos. 

ROMO, M. L. A. International 
Development Research Center. 
Santiago do Chile, 2001. 

Faz 52 perguntas pela internet, 
perfil sócio-econômico. 

A formação em empreendedorismo face à 
realidade do pequeno empresário brasileiro. 

LIMA, E. O. Programa de Ph. 
D. da École des Hautes études 
Commerciales de Montreal, 
Canadá,  2001. 

Respeita McClelland, mas 
focaliza a teoria de Filion. 

Perfil comparativo de empreendedores do setor 
de serviços: estudo em restaurantes de 
Balneário Camboriú. 

LENZI, F. C. Mestrado na 
FURB. Blumenau. 2002. 

Estuda o comportamento 
empreendedor de Miner e 
McClelland. 

El perfil psicosocial del emprendedor MORIANO, J. Maestría en la 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, España,  
2001. 

Aborda a teoria SVS – Schwartz 
Value Survey. 

Inteligência empreendedora.  AIUB. G. W. Mestrado na 
UFSC,  Florianópolis, 2002. 

Apenas cita McClelland, no mais 
é diagnóstico sócio-econômico 
de empresas. 

A resiliência no perfil do empreendedor 
catarinense 

MOLLER, J. E. Mestrado na 
UFSC, Florianópolis,  2002. 

Características de Daryl Conner.  

Fonte: próprio pesquisador via internet, sites: <www.google.com.br, www.google.com.ar ,www.yahoo.com.es,  
www.usp.br, www.ufsc.br, www.yahoo.com.br, www.capes.gov.br >, <acessado no período de 20/01 a 15/02 de 
2003>. 
 
 É possível avaliar com esta pesquisa que alguns trabalhos abordam as teorias de Miner, 

Filion, Schumpeter, Drucker, Vroom, Weber, Casson, McGregor, Daryl Connor, Stevenson, 

Degen, Echeveste, Rodrigues e Gerber. Também a metodologia Schwarts Value Survey em três 
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trabalhos e uma metodologia na área de informática, o Sistema Nefclass. Entretanto, o autor que 

mais se destaca é McClelland, sendo abordado em 19% dos trabalhos.  

Na  maioria das vezes, o estudo do empreendedorismo é traduzido como um perfil sócio-

econômico de empresários de determinados setores em regiões específicas. Tem-se então, como 

perfil empreendedor, por exemplo, ser do sexo masculino entre 25 a 30 anos, com curso superior 

e ser proveniente de família que já tenha empresa. Esta abordagem aparece em 46% dos trabalhos 

pesquisados. 

É interessante citar que segundo o banco de dados da CAPES (de 1987 a 1995) não se 

observou nenhuma dissertação ou tese sob o título específico de empreendedor ou 

empreendedorismo, embora existam vários trabalhos sobre as pequenas empresas e empresas 

familiares. De 1996 a 2001, 60 trabalhos foram escritos especificamente sobre a questão do 

empreendedorismo, e ainda considerando que muitos deles não abordam especificamente as áreas 

da administração e muito menos do turismo. 

         

2.2.10. Críticas a pesquisa de McClelland 

 

 Alguns pesquisadores criticam os estudos baseados na teoria de McClelland e chegam a 

dizer que os empreendedores não parecem diferir grandemente dos não empreendedores 

(BARON, 1998). 

 Também outro autor, Hatten (apud BARON, 1998), diz que as conclusões de 30 anos de 

pesquisa indicam que não há características de personalidade que permitam prever quem será um 

empreendedor de sucesso. 

 A mais séria das críticas parece ser a de que a alta necessidade de realização também 

caracterizaria indivíduos em ocupações como vendedores, gerentes e profissionais de sucesso. 

Assim, Low e MacMillan (1988) apontam ainda que não se estabelecera uma relação causal entre 

a alta necessidade de realização e a necessidade de abrir um negócio. 

 Lopes (1999) cita que há quem questione a direção da causalidade encontrada nos estudos 

que definem a alta necessidade de realização entre empreendedores de sucesso, sinalizando que 

poderia ser o inverso: com o sucesso a necessidade de realização seria fortalecida. 

 Gasse (1982) apresenta também algumas críticas, afirmando que as diferenças de 

resultados encontrados nas pesquisas poderiam ser causadas pela falta de consenso e de 
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replicabilidade de critérios entre os avaliadores. Afirma também que McClelland enfatizava a 

alternativa empreendedora como manifestação dos indivíduos com alta necessidade de realização 

e que estaria limitando forçadamente às áreas em que as pessoas poderiam manifestar a 

necessidade de realização. 

É certo que existem dificuldades na comparação dos resultados apresentados, tais como, 

segundo Lopes (1999), a falta de definição geral aceita de empreendedor; as diferenças na 

operacionalização de empreendedores e não empreendedores; as diferenças nos métodos e 

instrumentos utilizados para mensurar os mesmos traços; os questionários enviados por correio; a 

utilização de estudantes; poucos empreendedores com insucesso. 

 Por mais que se critique pesquisas como a de McClelland sobre as competências 

diferenciadoras dos empreendedores de sucesso, como o próprio Cooley reconhece, ela “continua 

sendo a mais ampla e mais rigorosa pesquisa empírica sobre as características associadas com 

empreendedores de sucesso em ambientes de países em desenvolvimento.....” (COOLEY, 1991, 

p. 61). 

 Desta forma, acredita-se que a base teórica deste estudo apresenta valor acadêmico e 

contribui para o desenvolvimento das empresas de restauração e para o turismo. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
A figura do empreendedor tem despertado crescente interesse para a prática do ensino e 

para a pesquisa acadêmica. Trata-se de um tema de múltiplas abordagens e o assunto tem se 

distribuído, no mínimo em três ramos de pesquisa podendo ser assim questionado: a) o que 

acontece quando o empreendedor age, b) por que ele age e c) como ele age. 

O primeiro ponto de vista pertence a economistas como Schumpeter, Kisner ou Casson. 

Já, a segunda categoria refere-se às visões psicológicas e sociológicas de McClelland, Collins e 

Moore. E o terceiro caso, o empreendedor é considerado pelo ponto de vista prático, com os 

estudos de Mintzberg. 

 
3.1. Desenho da pesquisa 
  
 Para cumprir o objetivo geral e objetivos específicos propostos, a pesquisa foi desenhada 

de forma a permitir uma coleta de dados de campo baseada na análise da literatura específica 

acerca do perfil do empreendedor. Em outras palavras, a pesquisa é no primeiro momento 

experimental,  com dados secundários, para se conhecer e entender os conceitos e características 

sobre restaurantes e sobre empreendedorismo, neste caso, principalmente no campo de estudo de 

David McClelland. 

 No segundo momento é descritiva, estruturada de forma a poder avaliar nos restaurantes 

de Itapema, a interpretação e conclusões obtidas do estudo da visão comportamentalista de 

McClelland e práticas de gestão de restaurantes. 

 A pesquisa, assim desenhada é de caráter científico, isto é, com objetivo básico e escopo 

de contribuição à ciência da administração, bem como a tecnologias de gestão em empresas 

turísticas e na gastronomia.   

 Em Rúdio (1992, p. 9), busca-se fundamento para esta afirmação do caráter científico 

deste trabalho, quando aponta que “a fim de merecer o qualificativo de científica, a pesquisa deve 

ser feita de modo sistematizado, utilizando para isto método próprio e técnicas específicas e 

procurando um conhecimento que se refira à realidade empírica.  Os resultados que forem obtidos 

deverão ser apresentados de forma peculiar”. Vários dos requisitos de pesquisa científica, 

apontados por Rúdio (1992) estão aqui preenchidos.   

 O formato de apresentação do relatório final (dissertação) cumpre finalmente, o último 

requisito sugerido pelo pesquisador. Além de ser científica, a pesquisa tem um caráter 
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exploratório e analítico, ambos tipicamente qualitativos.  O caráter exploratório é dado pelo 

estudo de campo, em 29 restaurantes do município de Itapema, conforme aponta o censo do 

Sebrae em 2001. A exploração da premissa no ambiente específico da pesquisa nos permite ver 

novas e possíveis ligações, entre a abordagem de McClelland e o sucesso empresarial do setor ou 

verificar as circunscrições típicas ao papel e função do empreendedor na sociedade itapemense. 

Por fim, a pesquisa nos permitirá utilizar o questionário estruturado por McClelland neste 

ambiente específico. Em outros termos esse instrumento de coleta de dados permitirá também 

uma análise qualitativa a partir de dados subjetivos expressos em escala quantitativa (TRIVIÑOS, 

1987).  Esta coleta de dados possuirá tipicamente um caráter exploratório em natureza. 

 
 
3.2. Procedimento metodológico 
 
  

No caso do trabalho de McClelland (1972) utilizou-se a pesquisa desenvolvida pelo autor  

SEBRAE (2001), para identificação do perfil empreendedor. 

 Na coleta de dados, o questionário foi submetido ao preenchimento pelos sujeitos da 

pesquisa através de entrevistas pessoais, para posterior adequação de pontuação, permitindo um 

esclarecimento constante do entrevistado para uma auto-análise real, sem superestimar ou 

subestimar suas características. Contandriopoulos et al (1999, p. 77) definem que a informação 

fornecida oralmente implica que o pesquisador interaja diretamente com o pesquisado. Este 

método de coleta de informação é particularmente bem adaptado a situações onde um contato 

direto com o indivíduo é desejável ou quando se deseja obter informações sobre questões 

complexas, que exigem uma resposta elaborada.  

 
3.3. População e amostra 

 

O universo da pesquisa foi considerado de forma a viabilizar os aspectos de tempo e 

recursos disponíveis, concentrando em restaurantes da cidade de Itapema.  

A cidade de Itapema possui, segundo dados do Sebrae (2000), 87 lanchonetes e similares 

e 29 restaurantes. A pesquisa, de caráter censitária, foi realizada então nestes 29 restaurantes, 

respeitando-se alguns parâmetros definidos como destaques facilmente observados, tais como: 

prestígio na região, ocupação e conceito da cozinha. Entretanto, dos 29 restaurantes, 5 não 

responderam os questionários, assim, nossa amostra é de 24 restaurantes, 82,75% da população. 
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3.4 Instrumentos de coleta de dados 
 

Os instrumentos para coleta de dados foram dois questionários estruturados, não 

disfarçados aplicados através de abordagem pessoal. O primeiro tratou da identificação das 

habilidades empreendedoras de McClelland (1972) e o segundo um questionário desenvolvido 

especificamente para esta pesquisa, com o intuito de identificar algum viés e questões implícitas 

ao perfil empreendedor.  

O primeiro questionário é composto por uma seqüência de 55 afirmações estruturadas de 

forma a identificar os dez comportamentos apontados pelo autor. Cada afirmativa propõe uma 

auto-reflexão do entrevistado, através de uma escala qualitativa e numérica, que também se 

fundamenta no raciocínio qualitativo de avaliações intangíveis de Likert (apud AAKER et al, 

2001). A pontuação da escala para cada afirmação expressa o comportamento do entrevistado 

considerando a pontuação 1, quando for equivalente a “nunca” ter tal comportamento, até o 

número 5 que equivale a “sempre” ter este comportamento. A pontuação final que identifica a 

intensidade de cada um dos dez comportamentos empreendedores foi feita através de uma tabela 

que compreende uma seqüência estruturada de somas e subtrações, impedindo um raciocínio 

tendencioso do entrevistado. 

O segundo questionário buscou coletar as características gerais do restaurante e sobre o 

empreendedor e as percepções do empresário sobre o turismo, com 38 perguntas abertas e 

fechadas, que buscam identificar prioridades e atitudes do empresário.  

Os dois questionários foram fornecidos pelo pesquisador. 

 
3.5 Análise e interpretação dos resultados 

 

Os dados mais relevantes coletados junto aos empreendedores donos de restaurantes 

foram organizados para permitir um melhor entendimento de sua interpretação e análise.  

Considerou-se, especificamente para o segundo questionário, apenas os percentuais válidos das 

respostas. 

Para isto utilizou-se a estatística descritiva como forma de processamento dos dados e 

significância dos mesmos, através do software Statisc program of Social Science (SPSS) 7.5 for 

Windows. Mattar (1993) aponta este método como um meio de proporcionar informações 

sumárias dos dados contidos no total de elementos da amostra estudada, buscando alcançar o grau 

de significância dos mesmos em relação aos objetivos propostos. 
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As informações da literatura específica, apontadas e sob análise, foram levantadas e 

interpretadas. Por fim, os dados da pesquisa de campo foram utilizados para confirmar as 

interpretações e eventuais conclusões. 
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4.  RESULTADOS  
 
 Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos com os questionários, aplicados no 

período compreendido entre os meses de agosto e outubro de 2003, e estão descritos de forma 

objetiva e comentada. 

 

4.1. Características do perfil empreendedor segundo McClelland 

 

Através deste questionário foi possível identificar as características mais marcantes dos 

empreendedores pesquisados, segundo a pontuação final de cada uma delas. Desta forma, das 10 

características possíveis, as 4 a 6 mais fortes são consideradas para análise como predominantes e 

mais latentes dos empreendedores. Este mesmo raciocínio é utilizado para identificar as 

características menos latentes ou menos predominantes destes empreendedores. 

A Tabela 6 apresenta as Características de Comportamento Empreendedor mais 

expressivas nos empreendedores pesquisados. Cada empreendedor apresenta um conjunto de 4 a 

6 características mais predominantes, e retrata a freqüência em que cada uma das 10 

características é encontrada. 

 
Tabela 6:  Freqüência das 4 a 6 características mais predominantes nos empreendedores. 
Características de Comportamento Empreendedor Empreendedores Percentual 
Busca de Oportunidades e Iniciativa 9 9,23% 
Persistência 3 3,13% 
Comprometimento 13 13,40% 
Exigência de Qualidade e Eficiência 12 11,8% 
Correr Riscos Calculados 7 7,21% 
Estabelecimento de Metas 15 15,46% 
Busca de Informações 14 14,45% 
Planejamento e Monitoramento Sistemático 5 5,15% 
Persuasão e Rede de Contatos 5 5,15% 
Independência e Auto Confiança 14 14,45% 

  
TOTAL 97 100% 
 

Fonte: Pesquisa de campo. 
 

Através desta tabela pode-se observar que os empreendedores de restaurantes de 

Itapema possuem como características predominantes o comprometimento, o estabelecimento de 
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metas a busca de informações e a independência e auto-confiança. Estas características exigem 

atitudes como o envolvimento pessoal e participativo na execução de tarefas, o estabelecimento 

de metas e objetivos desafiantes para curto e longo prazo, o envolvimento pessoal na busca de 

novas alternativas de negócio, bem como na contratação de pessoal especializado e ainda uma 

forte concepção de independência.. 

 

 A Tabela 7 apresenta o conjunto de 4 a 6 características que se apresentaram menos 

predominantes nos empreendedores pesquisados, ou seja, aquelas características que precisam ser 

trabalhadas e desenvolvidas para que o empreendedor encontre o equilíbrio entre todas as 

características.  
 

Tabela 7: Freqüência das 4 a 6 características menos predominantes nos empreendedores. 
Características de Comportamento Empreendedor Empreendedores Percentual 

Busca de Oportunidades e Iniciativa 3 10,34% 
Persistência 3 10,34% 
Comprometimento 0 0% 
Exigência de Qualidade e Eficiência 5 17,24% 
Correr Riscos Calculados 5 17,24% 
Estabelecimento de Metas 1 3,45% 
Busca de Informações 2 6,90% 
Planejamento e Monitoramento Sistemático 3 10,34% 
Persuasão e Rede de Contatos 7 24,15% 
Independência e Auto Confiança 0 0% 
 29 100% 
Fonte: pesquisa de campo. 

 

 A Tabela 7 enfatiza que estes empreendedores não costumam utilizar a persuasão e a sua 

rede de  relacionamento, pois, não usam de forma constante, estratégias deliberadas para 

influenciar e persuadir os outros, nem mesmo agem para desenvolver e manter relações de 

negócio. Assim como, não é comum que estes empreendedores se dedicam para fazer as coisas 

mais rápidas e mais barato, mantendo um excelente nível de serviço e nem tampouco estão 

habituados a correr riscos. 

 

 

 

  



 82
 

 

4.2. Características dos restaurantes 
 
 Em relação às características dos restaurantes, observou-se o seguinte: 

 

a) 19% iniciaram suas atividades entre 1991 a 1997; 28,6% são empresas iniciadas antes de 

1990 e 52,4% são empresas mais recentes, criadas entre 1998 e 2003. 

 

b) 30,4% destes estabelecimentos possuem entre 10 e 49 colaboradores e 65,2% possuem até 

9 colaboradores, sendo que ainda 4,3% possuem mais de 50 colaboradores. 

 

c) O faturamento para 15% dos estabelecimentos está entre R$ 10.000,01 a 20.000,00; 30% 

faturam de R$ 20.000,01 a R$ 40.000,00; outros 45% faturam até 10.000,00; assim como, 

também 5% faturam de R$ 40.000,01 a R$ 60.000,00 e 5% faturam mais de R$ 60.000,00 

por mês. 

 

d) Em relação ao serviço oferecido, tem-se que 25,7% oferecem buffet; em 22,9% o serviço 

é à la carte, 11,4% servem rodízio de pizza, e outros 14,3% oferecem rodízio de carnes. 

Também, 14,3% servem como especialidade frutos do mar e por fim, apenas 2,9% 

oferecem massas como sua especialidade e 8,6% oferecem outros serviços, como comida 

chinesa. 

 

e)  A capacidade do restaurante está na ordem de 101 a 150 pax para 29,2%; têm-se ainda 

8,3% dos estabelecimentos com capacidade de 81 a 100 pax; 41,7% atendem mais de 150 

pax e 8,3% atendem de 21 a 50 pax; assim como, para atender de 51 a 80 pax têm-se 

outros 12,5%. 

 

f) Perguntou-se se o restaurante possuía um chef de cozinha, e apenas 25%¨disseram que 

sim, os outros 75% afirmaram  não possuir um chef de cozinha formado, isto porque 

12,5% não sentem a necessidade; 58,3% afirmam que já possuem uma cozinheira ou 

cozinheiro com qualificação, 4,2% disseram que não encontraram ninguém com 

qualificação para contratar. Quanto à formação do Chef, um (1) é formado por curso de 
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correspondência, quatro (4) fizeram cursos no Senac e um (1) apenas é formado pela 

UNIVALI. 

 

g) Em relação à marca registrada, percebemos que apenas 36,4% registraram o nome do 

restaurante e 63,6% não fizeram este registro, isto porque, 13,6% acreditam que isto não é 

necessário para um restaurante; 27,3% nunca se preocuparam com isto e 18,2% acham o 

valor do registro muito caro. Outros 4,5% apresentaram outras posições. 

  

4.3. Pensamentos e percepções dos empreendedores 
 
 Buscou-se identificar as percepções que este empreendedor possui em relação ao trade 

turístico e obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

a) Em relação às políticas públicas municipais, identificou-se que 19,7% esperam que o 

município invista em programas de capacitação de mão-de-obra especializada; 9,8% que 

sejam realizados eventos esportivos e culturais na cidade; 6,6% esperam mais incentivos 

fiscais para empresas relacionadas ao turismo; 19,7% que ocorra a distribuição de um 

folder com informações sobre a gastronomia da cidade; 29,5% que haja a divulgação da 

cidade em outras regiões do país e no exterior; 9,8% esperam maiores incentivos fiscais e 

de infra-estrutura para novas empresas do setor e 1,6% que haja maior flexibilização das 

leis de vigilância sanitária. Outros 3,3% ainda citaram a questão da necessidade de se 

investir no saneamento básico da cidade e referente a rigidez da vigilância sanitária. 

 

b) Em ralação a importância dos turistas, pode-se observar a seguinte comparação: 

 

Tabela 8: Importância dos turistas. 
Origem dos Turistas Mais Importante 

(1) 
Mais ou Menos 
Importante(2) 

Menos 
Importante (3) 

Turistas da Região e do Interior do Estado 70,8% 4,2% 25,0% 
Turistas de Outros Estados Brasileiros 50,0% 37,5% 12,5% 
Turistas de Outros Países 41,7% 8,3% 50,0% 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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c) Em relação às ações desenvolvidas pelo restaurante para atrair os turistas, tivemos 82 

respostas, que apresentaram o seguinte resultado: 23,2% investem em melhorias no 

estabelecimento para se adequar às exigências dos turistas; 26,8% procuram manter o 

restaurante aberto todo o ano; 7,3% divulgam o restaurante em outras cidades; 8,5% 

investem em capacitação de mão-de-obra especializada; 4,9% divulgam o restaurante e a 

cidade de Itapema em outras cidades; 12,2% divulgam o restaurante em jornais e revistas 

de turismo; 7,3% desenvolvem parcerias com outras empresas de turismo como hotéis e 

agências; 2,4% participam de alguma entidade ligada ao turismo local e regional; 3,7% 

recebem estagiários de cursos de turismo ou gastronomia de alguma universidade e 2,4% 

possuem um folder do restaurante com informações turísticas de Itapema. Outros 1,2% 

investem no bom atendimento. 

 
4.4. Características e ações gerenciais 
 

a) Em relação ao treinamento de pessoal, tem-se que 73,9% não oferecem treinamento aos 

funcionários; 8,7% ofereceram até 20 horas de treinamento em 2002, assim como outros 

13,0% ofereceram de 21 a 40 horas de treinamento por funcionário em 2002. E 74,2% 

ofereceram mais de 41 horas de treinamento por funcionário em 2002. 

 

b) 31,3% destes empreendedores não buscaram aperfeiçoamento em 2002, apenas 18,8% 

que participaram de alguma palestra e 6,3% participaram de feiras como a Boa Mesa e 

Equipotel. Outros 18,8 participaram de visitas técnicas e 25% dos empreendedores 

participaram de cursos, destes podemos citar que quatro (4) foram no Senac, um (1)  pela 

Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú e um (1) pela UNIVALI. 

 

c) Em relação ao meio ambiente, identificou-se que 60,9% deixam os resíduos do 

restaurante para a coleta municipal e apenas 21,7% aproveitam os resíduos orgânicos para 

outra atividade. Cerca de 17,4% possuem a coleta seletiva. 

 

d) Apenas 22,7% destes restaurantes estão associados a uma entidade empresarial, no caso 

um (1) está associado ao Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares cuja sede é em 

Balneário camboriú; três (3) estão associados a Câmara de Dirigentes Lojistas de Itapema 
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(CDL) e outros três (3) na Associação Comercial e Industrial de Itapema (ACITA), e 

77,3% não estão associados a nenhuma entidade, explica-se isto considerando que 31,8% 

não sentem a necessidade de filiação; 22,7% não sabiam se existia ou não uma entidade 

empresarial na cidade de Itapema, e 22,7% disseram que nunca foram convidados, mas 

têm interesse.  

 

e) Em relação ao estilo de liderança, 19% tomam as decisões isoladamente, mas ás vezes 

discute com os funcionários; 61,9% disseram que dependendo da situação, tomam as 

decisões sozinhos ou discutem com os funcionários e 9,5% normalmente discutem com os 

funcionários antes de tomar decisões. Outros 9,5% tomam as decisões isoladamente. 

 

f) Quanto ao planejamento, 19% não possuem um plano estratégico definido; 38,1% 

possuem um plano de ação em mente, mas não foi discutido e nem está escrito; 9,5% têm 

um plano estratégico definido para 3 anos e 14,3% para 5 anos. Ainda, 19,0% têm um 

plano estratégico escrito e discutido para 2003. 

 

g) Em relação a programas de qualidade total, 9,5% entendem que a empresa já possui 

qualidade suficiente; 4,8% não sentem a necessidade de implantar um programa de 

qualidade; 14,3% nunca se interessaram pelo tema da qualidade total e 23,8% já definiram 

a missão da empresa e a política da qualidade. Outros 33,3% possuem algum programa de 

melhoria de processos, por outro lado, tem-se que 9,5% afirmaram que nunca 

encontraram alguém para fazer este trabalho e 4,8% imaginam que qualidade total não se 

aplica ao seu ramo de negócio. 

 

h) Em se tratando das políticas de motivação para os colaboradores, tem-se que 14% não 

possuem uma política definida de motivação para os funcionários; 2,0% não delegam 

funções como estímulo motivacional, 24,0% costumam delegar e 10,0% apenas fazem 

reuniões esporádicas ou não as fazem, por outro lado, 20% costumam realizar reuniões. 

Outros 20,0% concedem prêmios e bonificações; 10,0% oferecem benefícios diversos. 
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i) Em relação ao marketing, identificou-se que 66,7% fazem propaganda em jornal local ou 

regional; 14,3% fazem anúncios no rádio; 47,6% pesquisam a satisfação dos clientes, 

61,9% colocam out-door na rodovia; 23,8% oferecem um cardápio bilíngüe; 47,6% 

patrocinam eventos esportivos e culturais; 23,8% possuem um cadastro informatizado de 

clientes. Outros 33,3% possuem página na internet e 4,8% fazem divulgação em jornal 

estadual e 9,5% investem em televisão, por fim, 66,7% distribuem folders. 

 

j) Quanto às políticas de preços, 85,7% disseram que o objetivo dos preços é manter a 

liderança pela qualidade dos produtos; 65,0% fixam preços que permita o aproveitamento 

mais lucrativo da capacidade do restaurante; 76,2% oferecem descontos diferenciados 

entre baixa e alta temporada; 38,1% definem os preços baseados na concorrência; 71,4% 

concedem descontos por quantidade; 71,4% fixam preços que permitam atender as vendas 

desejadas naquele preço, e 52,4% têm como o objetivo de preços manter a liderança no 

setor; 38,1% aplicam os chamados preços psicológicos; 47,6% fixam preços para 

proporcionar e longo prazo o maior lucro possível; 52,4% definem preços baseado em 

planilhas de custo, independente do mercado; 42,9% têm como objetivo de preços uma 

alta taxa de retorno e 19,0% fazem pesquisas com os clientes para verificar quanto que 

eles estão dispostos a pagar. Ainda temos que 76,2% procuram manter a sobrevivência do 

restaurante e 9,5% diferenciam os preços conforme o pagamento, se for em dinheiro ou 

com cartão de crédito. 

 

4.5. Cadeia de relacionamentos 

 

a) 82,6% sabem perfeitamente quantos são e quem são seus fornecedores, e 13,00% sabem 

parcialmente quem são ou quantos são os seus fornecedores. Outros 4,3% não sabem 

quais os fornecedores, pois existem muitos. 

 

b) 27,3% dos restaurantes não possuem um cadastro informatizado dos fornecedores; 27,3% 

têm cadastro atualizado sobre os fornecedores e outros 4,5% possuem um cadastro 

incompleto. Outros 40,9% possuem um cadastro manual disposto em fichas.  
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c) Para a escolha de um fornecedor, estes empreendedores priorizam os preços baixos em 

26,5%; a qualidade do produto em 30,9%; a rapidez na entrega do produto em 22,1%; a 

simpatia do vendedor para 7,4%; as condições facilitadas de pagamento para 11,8% e por 

fim, 1,5% para aquele fornecedor que oferecer alguma exclusividade. 

 

d) Para 52,2% dos empreendedores, alguns fornecedores são mais parceiros, outros não, 

mas; 35,1% afirmam que este relacionamento é bastante amistoso. Outros 8,7% não 

possuem um relacionamento formal com os fornecedores. 

 

e) Segundo os empreendedores pesquisados, as vantagens de se desenvolver um 

relacionamento com os fornecedores pode aumentar a produtividade para 1,5%; melhorar 

a qualidade dos produtos para 15,2%; reduzir os custos operacionais para 10,6%; 

conquistar e manter clientes para 19,7% e outros 15,2% pensam que podem melhorar os 

serviços aos clientes. Ainda, 12,1% acreditam na redução do tempo de espera; 7,6% na 

simplificação das operações internas; 6,1% para melhorar o retorno do capital investido e 

da lucratividade; 9,5% para ampliar a variedade de pratos e apenas 3,0% não vêem 

vantagens no relacionamento com o fornecedor.  

 

f) Entretanto, as maiores limitações que o restaurante enfrentaria para manter uma rede de 

relacionamentos com os fornecedores estão nas incertezas da demanda para 13,6%; na 

estabilidade de preços para 59,1%; no sistema de entregas para 9,1%; no 

compartilhamento de informações para 13,6% e outras razões para 4,5% dos 

entrevistados.  

 

g) Em relação aos clientes, 31,6% disseram que possuem um relacionamento informal com 

os clientes, existe comunicação apenas quando ocorre algum problema, e para 10,5% não 

existe nenhuma forma de relacionamento formal com os clientes e ainda apenas 21,1% 

disseram que existe um canal formal, mas utilizado eventualmente, como questionário de 

satisfação. Outros 31,6% informaram que possuem um canal de comunicação formal com 

os clientes, com uso constante e 5,3% chegam  a utilizar um banco de dados 

informatizado de clientes em alguns casos. 
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4.6. Percepções gerenciais dos empreendedores 

 

a) Para estes empreendedores, os clientes utilizam seus serviços de restauração pelas 

seguintes razões: pela qualidade dos alimentos (40,9%); pela qualidade dos serviços 

(4,5%); pelo preço acessível e competitivo (18,2%); assim como pela qualidade dos 

pratos e pelo ambiente para (4,5%); pela qualidade dos produtos, pelo ambiente e pelos 

serviços em (4,5%); pela qualidade dos produtos e pelos serviços para (13,6%). Todas as 

características foram citadas por (13,6%) dos entrevistados. 

 

b) E o que mais interfere na lucratividade do restaurante, considerando a abordagem de 

Porter (1999), são os novos concorrentes que surgem (31,6%); a rivalidade e falta de 

união entre os restaurantes (36,8%); o poder de negociação dos fornecedores (21,1%) e o 

poder de negociação dos clientes para (5,3%). Outros (5,3%) citaram a as novas 

alternativas de alimentação. 

 

c) Os principais problemas encontrados pelos restaurantes podem ser assim classificados: 

8,1% apontam a sazonalidade do período de praias; 15,1% os custos de manutenção; 4,7% 

a desunião do segmento; 7,0% a falta de capital de giro para investir; 12,8% a falta de 

mão-de-obra qualificada para cozinheiros e 9,3% a falta de mão-de-obra qualificada para 

o atendimento, e outros 10,5% consideram a política de preços predatória. Ainda, 1,2% 

citaram a dificuldade de encontrar matéria-prima; 4,7% a dificuldade de estacionamento; 

8,1% o baixo poder de aquisitivo dos turistas; 10,5% a falta de divulgação do município; 

2,3% a falta de estrutura de hospedagem e recreação; 3,5% a dificuldade de se conseguir 

financiamentos. Outros problemas foram citados por 2,3%. 

 

d) Os empreendedores pesquisados fizeram as seguintes avaliações em relação ao 

desempenho de sua empresa e do turismo em Itapema, sendo:  
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Tabela 9: Desempenho do turismo e dos restaurantes na visão dos Empreendedores. 
  
Percepção Avaliação Percentual 
Desempenho do turismo em Itapema na temporada 2001/2002 Precisa melhorar 42,9% 
Desempenho do turismo em Itapema na temporada 2002/2003 Bom 

Muito bom 
28,6% 
23,8% 

Expectativa quanto ao turismo de Itapema para os próximos 2 anos Muito bom 
Bom 
Excelente 

38,1% 
23,8% 
19,0% 

Existem tendências de aumentar o fluxo de turistas brasileiros Sim, existem 
Não, não existem 
Não sabem 
Tende a desenvolver 

57,2% 
14,4% 
9,5% 
19,0 

Os Governos Estadual e Federal vão investir no Turismo 
Catarinense 

É uma grande dúvida 
Não acreditam 
Tende a desenvolver 
Sim, acreditam 

23,8% 
42,9% 
14,3% 
19,0% 

Os Argentinos serão os principais turistas em 2004 Não acreditam 
Estão otimistas 

66,6% 
33,3% 

Qual foi o desempenho de sua empresa em 2001 Satisfatório 
Bom 

33,3% 
28,6% 

Qual foi o desempenho de sua empresa em 2002 Bom 
Muito bom 

52,4% 
19,0% 

Qual foi o desempenho de sua empresa na última temporada Bom 
Muito bom 

42,9% 
28,6% 

Em relação a qualidade de produtos e serviços que você oferece Muito bom 52,4% 
Como você percebe o crescimento de sua empresa para os próximos 
2 anos 

Muito bom 
Bom 
Excelente 

38,1% 
28,6% 
23,8% 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

4.7. Características pessoais do empreendedor 
 

a) 76,2% dos empreendedores são homens e apenas 23,8% são mulheres. 

 

b) A idade destes empreendedores é de: 23,8% até 30 anos;  47,6% de 31 a 50 anos; 14,3% 

de 51 a 65 anos e 14,3% de pessoas acima de 65 anos. 

 

c) Quanto ao nível de escolaridade: 33,3% possuem o terceiro grau, sendo que são três (3) 

formados em Administração de Empresas; 19,0% cursaram o segundo grau, 28,6% 

cursaram somente até o primeiro grau e 4,8% são especialistas em alguma área. Cerca de 

14,3% afirmaram que possuem alguma formação como Chefs de Cozinha, não 

necessariamente de formação universitária. 
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d) 80,0% dos empreendedores provêm de famílias que já tiveram seus próprios negócios e 

20,0% não possuem este histórico na família. 

 

e) 36,0% trabalhavam em outro ramo e abriram suas empresas no setor de restaurantes; 4,0% 

assumiram os negócios da família; 56,0% já trabalhavam no ramo e abriram suas próprias 

empresas e outros 4,0% possuíam motivos distintos para abrir um restaurante. 

 

f) Estes empreendedores são originários de Santa Catarina em 62,5% dos casos, outros 

16,6% são do Rio Grande do Sul; 4,3% de São Paulo e 16,6% não responderam. 

 
Este retrato do empreendedor de restaurantes de Itapema pode ser resumido da seguinte 

forma: são empreendedores que iniciaram suas atividades nos últimos 5 anos e são micro ou 

pequenas empresas. Servem na maioria das vezes um Buffet e serviços a la Carte e não possuem 

chef de cozinha com curso superior, exceto um deles, embora estejam a um raio de 

aproximadamente 100 km de três faculdades de gastronomia. 

 Em relação a estratégias de marketing, os restaurantes que normalmente não investem no 

registro da marca e dificilmente fazem pesquisas com seus clientes e não utilizam de forma 

deliberada estratégias e políticas de preços como ferramenta de marketing. São extremamente 

paternalistas, aguardando as ações do estado.  

 No modelo gerencial, não costumam buscar o auto-desenvolvimento, nem mesmo de seus 

subordinados. A grande maioria não está associada em entidades de classe, não costumam fazer 

um planejamento formal de suas ações, não possuem uma política de desenvolvimento 

motivacional, embora pensem que já possuam qualidade suficiente em suas empresas. 

 Percebem como os maiores problemas os custos elevados de manutenção, mão-de-obra 

com pouca qualificação e políticas de preços predatórias. Estes problemas poderiam ser 

resolvidos se estes empreendedores praticassem e desenvolvessem suas habilidades 

empreendedoras, como o planejamento e monitoramento sistemático, o associativismo e a rede de 

contato, a busca de informações e a busca de oportunidades e iniciativa. 

 Por fim, estes empreendedores são na maioria homens, com idade que oscila entre 31 e 50 

anos, com o 3º Grau completo e provém de famílias que já possuíam uma empresa. As principais 

características estão relacionadas ao comprometimento, estabelecimento de metas, busca de 
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informações e independência, por outro lado, as mais deficitárias são a persuasão e redes de 

contato, a exigência de qualidade e de correr riscos calculados. 

 Assim conclui-se, só uma ação empreendedora integrada e compartilhada pode 

incrementar o setor de restaurantes em Itapema. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Este trabalho teve como objetivo estudar as características empreendedoras dos 

proprietários de restaurantes da cidade de Itapema/SC, segundo a abordagem comportamentalista 

de David McClelland. 

Os resultados obtidos permitem propor algumas conclusões importantes. Considerando as 

cinco escolas abordadas na fundamentação teórica e o estudo de McClelland (1972), 

representando a escola comportamental, a empreendedologia ganha uma nova visão científica da 

sua concepção. 

Mesmo que os estudos acumulados até então, na perspectiva de traços de personalidade 

diferenciadores dos empreendedores sejam passíveis de críticas, a outra perspectiva que é a de 

tipos psicológicos dos empreendedores tem menos tradição ainda, e suas evidências carecem de 

maior acumulação de pesquisas e resultados (LOPES, 1999, p.122). 

 Por mais que se critique pesquisas como a de McClelland sobre as competências 

diferenciadoras dos empreendedores de sucesso, como o próprio Cooley (1961, p. 61) reconhece, 

que ela “continua sendo a mais ampla e mais rigorosa pesquisa empírica sobre as características 

associadas com empreendedores de sucesso em ambientes de países em desenvolvimento...” 

Então, pode-se considerar como válido e representativo este trabalho de pesquisa. Por outro lado, 

a abordagem relacionada ao setor de restaurantes é da mesma forma relevante, dado ao 

vertiginoso crescimento da atividade turística e do lazer que vem se desencadeando no mundo 

moderno, assim como no Brasil. 

Demasi (2000), afirma que se nos espelharmos no desenvolvimento americano nesta 

direção pós-industrial identificamos que deve haver um aumento da renda, uma expansão do 

setor terciário e quaternário, um progresso técnico-científico concomitante a um crescente 

empenho público, o controle cibernético da indústria, os sistemas educativos como principal fator 

de progresso e a inovação tecnológica colocada a serviço das pessoas, uma menor importância 

dos fatores tempo e espaço, uma menor diferença entre baixa renda e alta renda, de tal forma que 

na América a renda per capita será de 7.500 dólares, a semana de trabalho será de quatro 

jornadas de sete horas, o ano se dividirá em 39 semanas de trabalho e 13 semanas de férias, de 

maneira que, calculando os fins de semana e os feriados haverá 147 dias de trabalho e 218  dias 
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livres por ano. É neste cenário que os restaurantes de Itapema estarão inseridos, uma vez que a 

cidade é um atrativo para se passar o tempo livre. 

Na análise de perfil segundo McClelland (1972), o resultado pode ser considerado 

heterogêneo, sendo necessário buscar o equilíbrio entre as características, uma vez que os 

entrevistados possuem características distintas e de forma irregular, com maiores e menores 

ênfases no comportamento empreendedor, ou seja, apenas 5 empresários apresentaram um 

conjunto de 6 ou mais características bem desenvolvidas e 8 empresários apresentaram 3 ou 

menos características desenvolvidas. Este desequilíbrio dificulta ações de formação 

empreendedora para o segmento.  

Assim, o ideal do empreendedor é manter um equilíbrio com todas as dez características e 

evidentemente em um patamar elevado. O conjunto de características apresentadas nesta 

abordagem, tais como comprometimento, busca de informações e estabelecimento de metas, 

dentre outras, mostra a preocupação do empreendedor com os aspectos administrativos de seu 

negócio. A necessidade de estar envolvido com o trabalho (comprometimento e informações) e o 

estabelecimento de metas leva a considerar uma forte tendência de organização.  

Pesquisa realizada com 32 empreendedores de restaurantes em Balneário Camboriú,  

através do questionário de McClellnad (1972) e apresentada por Lenzi (2002), demonstra que 

aqueles empreendedores possuem maior ênfase nas características de comprometimento, 

estabelecimento de metas e independência e autoconfiança, características muito semelhantes a 

que observamos em Itapema.  

O fator que merece destaque e de baixa intensidade, é a formação de relacionamentos e 

persuasão por parte dos empreendedores. 

Entretanto, se percebe que está longe do ideal o perfil empreendedor adequado para o 

setor de restaurantes, por exemplo, são estabelecimentos que trabalham com pessoas, mas não 

desenvolvem uma rede de contatos, pois 77,3% não estão associados a nenhuma entidade de 

classe e mais, 31,3% não buscam capacitação e 73,9% dos pesquisados nem sequer capacitam 

seus colaboradores. Existe uma diferença, ou um viés, do que o empresário pensa e pretende e do 

que ele realmente pratica, pois embora tenham determinadas características, não as usam de 

forma a transformar de forma criativa suas organizações. Outro exemplo está relacionado às 

inúmeras dificuldades do setor, que seriam facilmente superadas se houvesse um real 

desenvolvimento das características e habilidades empreendedoras.  
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Sem dúvida é importante trabalhar uma melhor formação em empreendedorismo para 

estes empresários. 

Até porque numa abordagem mais ampla, a ONU (organização das Nações Unidas), 

destaca duas grandes ondas para o desenvolvimento empresarial: a primeira ocorre através de um 

intensivo processo de disponibilização de linhas de crédito, e a segunda baseada na promoção 

intensiva de cursos e treinamentos focados na capacitação técnica de empresários. 

O interesse da ONU culminou no desenvolvimento de uma pesquisa ampla, de 

abrangência internacional, que respondesse a seguinte questão: os empreendedores que obtém 

êxito naquilo que realizam possuem quais comportamentos que os levam ao sucesso? Um 

programa foi montado e a partir de 1985, culminando na metodologia do EMPRETEC,  baseada 

em situações vivenciais e práticas, desenvolvida em um workshop de 80 horas. Em lugar de 

palestras, o treinamento utiliza exercícios estruturados, trabalho de grupo, apresentações, vídeos e 

outras ferramentas. Este programa é desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - Sistema SEBRAE (2001). 

Além do EMPRETEC, fundamental para o desenvolvimento empreendedor, estes 

profissionais poderiam estar inseridos nos Programas de Formação Continuada da UNIVALI 

(Universidade do Vale do Itajaí), no Campus de Balneário Camboriú (SC), através do CDRH 

(Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos) do Curso de Turismo e Hotelaria e do Curso 

de Gastronomia, para assim poder estar em constante aperfeiçoamento. 

Entretanto, algumas ações podem ser desenvolvidas na cidade mesmo, como por exemplo, 

a criação do Núcleo Setorial de Bares, Restaurantes e Similares, projeto este gerenciado pela 

Associação Comercial e Industrial de Itapema, ou ainda um departamento do Sindicato de Bares, 

Restaurantes e Similares de Balneário Camboriú. 

Devido às características próprias desta pesquisa e ao desenho que aqui se propôs, o estudo 

possui algumas limitações específicas, que giram em torno das restrições do foco da amostra 

(empreendedores de restaurantes).  

Logicamente o fato de o estudo ter sido realizado em um segmento econômico específico, 

de restaurantes em Itapema, não nos permite generalizar os resultados. Porém é possível 

considerar este trabalho como o início de uma nova forma de abordagem científica dos estudos 

em turismo e gastronomia. 
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Assim, com raras exceções, a presente pesquisa não serve de parâmetro para outros 

segmentos. Conclusões que possam ser estabelecidas, a partir dos dados e elementos da 

interpretação da literatura, no entanto, possuem um caráter mais extensivo e relevante.  Contudo, 

da mesma forma necessitaria ser confirmada, por meio de novos estudos replicados em setores 

específicos até poder ser devidamente generalizada. 

Porém, com base nos estudos desenvolvidos neste trabalho, algumas sugestões são 

pertinentes para orientar futuros estudos e pesquisas complementando as conclusões aqui 

propostas. 

As recomendações são as seguintes: 

• Realizar a mesma pesquisa com restaurantes em outras cidades, permitindo um 

comparativo das características apresentadas por McClelland em diferentes regiões. 

• Aplicar a mesma pesquisa deste trabalho em outros segmentos empreendedores 

possibilitando comparar as características de McClelland em diversos tipos de empresas. 

• Identificar as principais características empreendedoras das outras escolas mencionadas 

neste trabalho, permitindo a realização de pesquisas semelhantes a esta, e comparar a 

complementaridade das diferentes abordagens de cada escola da empreendedologia. 

• Sistematizar a realização destas pesquisas periodicamente, tornando um estudo de 

acompanhamento para análise de prováveis evoluções no perfil dos empreendedores, por 

meio de ações educativas aos mesmos. 

• Aproveitar o estudo realizado para idealizar novos conceitos na área da empreendedologia 

e aprofundar algumas abordagens no turismo. 

• Utilizar o presente estudo nos cursos de graduação e pós-graduação na área de turismo, 

hotelaria e gastronomia, para melhor conhecimento do papel dos empresários do setor. 

 

Por fim, espera-se que este estudo possa ter desencadeado uma nova forma de abordar o 

Turismo e todo o seu trade, não só evidentemente no setor de restauração, mas em segmentos 

como a hotelaria, agências de viagens, transportes eventos. 

A ação empreendedora gera a mudança e o crescimento e só quando conhecermos nossas 

limitações é que poderemos atuar de forma direta e objetiva nos fatores que impedem o 

desenvolvimento empresarial.  Apesar do comportamento empreendedor não ser a única razão de 

sucesso empresarial, é indubitavelmente um fator a ser considerado e respeitado. 

  



 96
 

6. REFERÊNCIAS 
 
AAKER, D. A. et al. Pesquisa em marketing. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
ALMEIDA, F. Como ser empreendedor de sucesso. Belo Horizonte: Ed Leitura, 2001. 
 
ARAÚJO, E B. Entrepreneurship and intrapreneurship: uma trajetória literária de 1979 a 
1988. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v.28, p. 67 a 76, out/dez - 1988. 
 
BAHL, M. Perspectivas do turismo na sociedade pós-industrial. São Paulo: Roca, 2003. 
 
BARON, R. A. Cognitive mechanisms in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs 
think differently than other people. Journal of Business venturing. v.13, p. 275-294. 1998. 
 
BARRETO, R. L. P. Passaporte para o sabor: tecnologias culinárias para a elaboração de 
cardápios. São Paulo: SENAC, 2000. 
 
BIOSCA, D. Cómo dirigir con éxito un restaurante en los 90´s. México: Limusa, 1997. 
 
BIRLEY, S; MUZYKA, D F. Dominando os desafios do empreendedor. São Paulo: Makron 
Books, 2001. 
 
BOULTON, W.R.; CARLAND, J. & HOY, F. Differentiating entrepreneurs from small 
business owners: a conceptualization. Academy Management Reviews, v. 9, nº 2, p. 356–
359, 1984. 
 
BROCKHAUS, R.H. The psychology of the entrepreneur. Chapter III of Encyclopedia of 
Entrepreneurship. Edited by Kent, A. C, Sexton, D. L, and Vesper, K. H. New Jersey: Prentice 
Hall, 1982. 
 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. 2 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
 
CEFE International Network. A brief history of entrepreneurship. Disponível em 
<<http://sunrise.gtz.de/cefe/products/papers>> 
 
COCHRAN, T. C. Entrepreneurship. In: SILLS, D.L. (ed.) International encyclopedia of 
the social sciences. London and New York, The MacMillan Co. & The Free Press, v.5, p. 
87-91, 1968.   
 
CONTANDRIOPOULOS, A P.; CHAMPAGNE, F & POTVIN, L & DENIS, J L. &  
BOYLE, P. Saber preparar uma pesquisa.  São Paulo: Hucitec, 1999. 
 
COOLEY, L. Entrepreneurship training and the strengthening of entrepreneurial 
prformance. Mphil Thesis. Cranfield Institute of Technology. Cranfield, UK, 1991. 
 
COSSETTE. P. Cartes cognitives et organisations. Paris: Éditions Eska, 1994. 
 

  

http://sunrise.gtz.de/cefe/products/papers


 97
 

COX, A J. O perfil realizador: 100 perguntas e respostas para aguçar seus instintos de executivo 
empreendedor. Rio de Janeiro: Ediouro, 1994. 
 
CRAINER, J. Os revolucionários da administração. São Paulo: Negócio Editora, 1999. 
 
CUNHA, C J. C de A. Iniciando seu próprio negócio. Florianópolis: IEA/UFSC, 1997. 
 
DE MORI, F. Empreender: Identificando, avaliando e planejando um novo negócio. 
Florianópolis: UFSC, 1998. 
 
DEGEN, R. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empreendedora. São Paulo: Mc Graw 
Hill, 1989. 
 
DELUIZ, N. Formação do trabalhador: produtividade e cidadania. Rio de Janeiro: Shape, 
1995. 
 
DEMASI, D. A sociedade pós-industrial. 3 ed. São Paulo: Senac, 2000. 
 
DOLABELA, F. O segredo de Luíza:  uma idéia, uma paixão, um plano de negócio. Como 
nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo: Cultura, 1999a. 
 
DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura, 1999. 
 
DRUCKER, P F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios. 
São Paulo:Pioneira, 1986. 
 
DRUCKER, P. F. Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper & Row Publisher. 
1985. 
 
FARREL, L C. Entrepreneuriship: Fundamentos das Organizações Empreendedoras. São 
Paulo: Atlas, 1993. 
 
FILION, L J. Empreendedorismo: empreendedores e proprietários de pequenos negócios. In: 
Revista de Administração da USP – RAUSP. São Paulo, v.34, n.2, abril/junho, p.5-28, 1999. 
 
FILION, L J. O planejamento do seu sistema de aprendizagem empresarial: identifique uma 
visão e avalie o seu sistema de relações. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 31, 
p. 63 – 71, jul/set. 1991. 
 
FILION, L. J. The strategy of successful entrepreneurs in small business: vision, 
relationship and antecipatiry learning. Ph. D. Thesis. University of Lancaster. 1988. 
 
FILION, L.J. Visão e relações: elementos para um metamodelo empreendedor. Revista de 
Administração de Empresas (RAE), v. 33, n.6, p. 50-61, nov/dez 1993. 
 
FONSECA, M T. Tecnologias gerenciais de restaurantes. São Paulo: Senac, 2000. 
 

  



 98
 

FURHAM, A. LEWIS, A. The economic mind. The social psychology of economic behaviour. 
Charper 8. Wheathsheaf Books. Brighton, Sussex, 1986. 
 
GASSE, Y. Elaborations on the psychology of the entrepreneur . Chapter III of 
Encyclopedia of Entrepreneurship. Edited by Kent, A. C, Sexton, D. L, and Vesper, K. H. New 
Jersey: Prentice Hall, 1982. 
 
GERBER, M E. O mito empreendedor: como fazer de seu empreendimento um negócio bem-
sucedido. São Paulo: Saraiva, 1996. 
 
GRABINSKY, S. El Emprendedor. México: Del verbo emprender, 1997. 
 
GRABINSKY, S. Más sobre empresas familiares. México: Del verbo emprender., 1994. 
 
GRIMAL, J B; SERRA, R V. Servicio de atención al cliente en restauración. Madri: Síntesis, 
1997. 
 
GRIMALDI, R. Iniciando um pequeno grande negócio. Brasília: Sebrae, 1999. 
 
HENDRICKS, G; LUDEMAN, K. Nueva mística empresarial. Barcelona: Urano, 1999. 
 
HENDRY, C. ARTHUR, M, JONES, A. Strategy through people: adapatation and learning in 
the small medium enterprise. London: Routledge, 1995. 
 
HORNADAY, J. A. Research about living entrepreneurs. In: KENT, C.A.; SEXTON, D.L.; 
VESPER, K.H. (eds.). Encyclopedia of entrepreneurship. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 
1982, p. 20-34. 
 
HORNADAY, J. A., BUNKER, C. S. The nature of the entrepreneur. Personnel Psychology. 
v.23 p. – 47 –54. 1970. 
 
IBGE, Cadastro central de empresas, 1998. Malha digital do Brasil, situação de 1997. Rio de 
Janeiro:IBGE, 1999.  
 
IGANARRA, L R. Fundamentos do turismo. São Paulo: Pioneira, 1999. 
 
IRIGOYEN, H & PUEBLA, F. PYMES – su economía y organización. Buenos Aires: 
Ediciones Macchi, 1999. 
 
KOTLER, P; BOWEN, J; MAKENS, J. Mercadotecnia para hotelería y turismo. 1 ed. 
México: Prentice-Hall, 1997. 

LACOMBE, F. J. M; HEILBORN, G. L. J. Administração: princípios e tendências. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 

LEIS, H. R. A modernidade insustentável. Petrópolis: Vozes, 1999. 

  



 99
 

LEITE, E. O fenômeno do empreendedorismo. Recife: Bagaço, 2000. 
 
LEITE, E. Oracle: uma experiência empreendedora na perspectiva de David McClelland. 
Artigo de Pós-Graduação em Business: empreendedorismo e gestão empresarial da  
Universidade Federal Rural de Pernambuco.UFRPE. Recife, 2002. 
 
LEITE, R C. De executivo a empresário: como realizar o seu ideal de segurança e 
independência. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
 
LENZI. F C. Perfil comparativo de empreendedores do setor de serviços: estudo em 
restaurantes de balneário Camboriú. 2002. 115 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Moderna de 
Negócios) – Universidade Regional de Blumenau, Blumenau. 
 
LIMA, E O. A formação em empreendedorismo face à realidade do pequeno empresário 
brasileiro. Brasília: SEBRAE, 30/set. – 03/out., 2001a.  
 
LIMA, E. O. Strategie et PME: reflexions avant d´entreprendre une recherché sur le terrain au 
Brésil. Montreal. École des Hautes etudes Commerciales, 2001.   
 
LIONEL, M. Restaurante: técnicas de serviços. 2 ed. Caxias do Sul: EDUCS. 1990. 
 
LÔBO, A. Manual de estrutura e organização do restaurante comercial. São Paulo: Atheneu, 
1999. 
 
LOPES, R. M. A. Avaliação de resultados de um programa de treinamento 
comportamental para empreendedores – EMPRETEC. Dissertação de mestrado do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo. 1999, 318 pg. 
 
LOW M. B; MACMILLAN, I. C.  Entrepreneurship: past research and future challenges. 
Journal of management. v.12, n.2. p. 139-161. 1988. 
 
MALVEZZI, S. O. Trabalho do empreendedor. Marketing Industrial. v.7 p-46-50, 1997. 
 
MARICATO, P. Como montar e administrar bares e restaurantes. 3 ed. São Paulo: Senac, 
2001. 
 
MARTIN, F R; PUGA, A G. Administración de alimentos y bebidas. México: CECSA, 1981. 
 
MARTINELLI, A. C. Empresa cidadã: uma visão inovadora para uma ação transformadora. In: 
IOSCHPE (org). Terceiro setor: desenvolvimento sustentável. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
 
MATTAR, F N. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento, execução e análise. São 
Paulo: Atlas, 1993. 
 
MAXWELL, J. Pequeno manual para grandes empreendedores.  Campinas: United Press 
Negócios, 1999. 
 

  



 100
 

MCCLELLAND, D. A sociedade competitiva: realização e progresso social. Rio de Janeiro: 
Expressão e Cultura, 1972. 
 
MCCLELLAND, D. Motivating economic achievement: accelerating economic development 
through psychological training. New York: The free Press, 1969. 
 
MCCLELLAND, D. Apud. OPAS/OMS. Gestión del desempeño basado en competencias. 
Washinton: Organización Panamericana de Salud / Organización Mundial de Salud. 2000. 
 
MCCLELLAND, D. Characteristics of successful entrepreneurs. The Journal of Creative 
Behavior, v. 21, n. 3. p. 219-233, 1987 
 
MCCLELLAND, D. The achieving socity. New York: D. Van Nostrand. 1961 
 
MCCLELLAND, D. Entrepreneurship and achievement motivation: approaches to the 
science of sócio-economic development. In: LEYGEL, P (org.). Paris:UNESCO, 1971. 
 
MEREDITH, G.G.; NELSON, R.E.; NECK, P. A. The practice of entrepreneurship. Genova: 
International Labour Office, 1982. 
 
MILLER, G. A. Psychology: the science of mental life (1962). Harmonds-worth, Middlesex, 
England, Penguin Books, 1982. 
 
MINER, J B. Os quatro caminhos para o sucesso empresarial: como acertar o alvo no mundo 
dos negócios. São Paulo: Futura, 1998. 
 
NAJDZION, L. Análise da oferta de turismo náutico de passeio em Santa Catarina. 
Dissertação de Mestrado. Balneário Camboriú: UNIVALI, 2001. 
 
NINEMEIER, J. D. Principles of food and beverage operations. American Hotel and Motel 
Association / Educational Institute-East Lansing, 1984. 
 
OECH, R V. Um “toc” na cuca: técnicas para quem quer ter mais criatividade na vida. São 
Paulo: Cultura, 1995. 
 
PEREIRA, H. J & SANTOS, S. A. Criando seu próprio negócio: como desenvolver o 
potencial empreendedor. Brasília: Sebrae, 1995. 
 
PINCHOT, G. Intrapreneuring: porque você não precisa deixar a empresa para tornar-se 
empreendedor. São Paulo: Harbra, 1989. 
 
PINHEIRO, L. O comportamento empreendedor. Pós-Graduação Latu Sensu em 
Metodologia do Ensino Superior. Univali: Balneário Camboriú, 2001. 
 
PORTER, M. E. Competição: estratégias competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 
1999. 
 

  



 101
 

PREFEITURA DE ITAPEMA. www.guiadeitapema.com.br, <acesso em 10 de abril de 2003> 
 
RAMOS, F. A grande dimensão da pequena empresa. Brasília: Sebrae, 1995. 
 
RAYNOLDS, P. GEM – Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo no Brasil. 
Relatório Global. Brasília: Sebrae/IBQP, 2002. 
 
ROBBINS, S. Administração: mudança e perspectiva. São Paulo: Saraiva, 2001. 
 
RODRIGUES, L C. Empreendedorismo: construindo empresas vencedoras. Blumenau/SC: 
Acadêmica, 2001. 
 
RUDIO, F V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: Vozes, 1992. 
 
SANTUR. Pesquisa mercadológica e estudo de demanda turística em Itapema. Florianópolis, 
2003. 
 
SAY, J. B. A treatise on political economy, 4 ed. Boston: Wells and Lilly, 1824. 
 
SCHUMPETER, J.A. The theory of economic development. Oxford: University Press, 1978. 
 
SEBRAE. PRODER: Programa de Emprego e Renda em Itapema. Florianópolis: Sebrae, 2000. 
 
SEBRAE. Manual de operacionalização do projeto EMPRETEC. Brasília, 2001. 
 
SILVA, E. A da. Conhecendo Santa Catarina: opções turísticas. Itajaí: UNIVALI, 2000. 
 
SMITH, Adam. Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. São Paulo: 
Abril Cultural, 1979. 
 
TIMMONS, J. A. Characteristics and role of entrepreneurship. American Journal of Small 
Business, v.3, n.1, p. 5-17, 1978.   
 
TORRE, F. Administración hotelera: segundo curso: alimentos y bebidas. 2 ed. México: 
Trillas, 1997. 
 
TORRÉS, O. L´entrepreneuriat face à la globalisation. In: Verstraete, T. (ed). Historie 
d´entreprendre les réalités de l´entrepreneuriat. Paris: EMS, 2000. p. 67-88. 
 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
VENTURI, J; LENZI, F. C. A empreendedologia e suas escolas como alternativa de base 
educacional do empreendedorismo. Rio de Janeiro: Revista ANGRAD, v. 3, n. 3, jul-set. 2002.  
 
VENTURI, J. Administração empreendedora: um enfoque no setor de gastronomia. Apostila. 
Balneário Camboriú: UNIVALI, 2001. 

  

http://www.guiadeitapema.com.br/


 102
 

 
VIANA, M A. Futuro promissor para a Indústria de Alimentação. Rio de Janeiro: IMAV,  
nº 4, 25 de nov de 1996. 
 
WEBER, M. The protestant ethic and the spirit of capitalism. Translated by Talcott Parsons, 
London, Allen & Unwin, 1930. 
 
WINSLOW, E. e SOLOMON, G. Entrepreneurs are more than non-conformist: they are 
mildly sociopath. Journal of Creative Behavior, v 2, no. 3, 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 103
 

7. ANEXOS 
 
7.1 Questionário padrão de auto avaliação das características empreendedoras 
7.2 Questionário sócio-econômico e gerencial do empreendedor 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO 
AUTO AVALIAÇÃO DAS CCEs 

 
1 = nunca  /  2 = raras vezes  /  3 = algumas vezes  /  4 = usualmente  /  5 = sempre 

 
1. Esforço – me para realizar as coisas que devem ser feitas.   _________ 
 
2.  Quando me deparo com um problema difícil, levo muito tempo para encontrar a solução. 
_________ 
 
3. Termino meu trabalho a tempo.   _________ 
 
4. Aborreço – me quando as coisas não são feitas devidamente.   _________ 
 
5. Prefiro situações em que posso controlar ao máximo o resultado final.   _________ 
 
6. Gosto de pensar no futuro. _________ 
 
7. Quando começo uma tarefa ou projeto novo, coleto todas as informações possíveis antes de dar 
prosseguimento a ele.   _________ 
 
8. Planejo um projeto grande dividindo – o em tarefas mais simples. _________ 
 
9. Consigo que os outros apóiem minhas recomendações.  _________ 
 
10. Tenho confiança que posso ser bem – sucedido em qualquer  atividade que me proponha 
executar.                                                               _________ 
 
11. Não importa com quem fale, sempre escuto atentamente.  _________ 
 
12. Faço as coisas que devem ser feitas sem que os outros tenha de me pedir.   _________ 
 
13. Insisto várias vezes para conseguir que as outras pessoas   façam o que desejo.  _________ 
 
14. Sou fiel às promessas que faço.    _________ 
 
15. Meu rendimento no trabalho é melhor do que o das outras pessoas com quem trabalho.                               
_________ 
 
16. Envolvo – me com algo novo só depois de ter feito todo  possível para assegurar o seu êxito.                      
_________ 
 
17. Acho uma perda de tempo me preocupar com o que farei  da minha vida  _________  
 
18. Procuro conselhos das pessoas que são especialistas no ramo em que estou atuando   
_________ 
 

  



 105
 

19. Considero cuidadosamente as vantagens e desvantagens de  diferentes alternativas antes de 
realizar uma tarefa.    _________ 
 
20. Não perco muito tempo pensando em como posso influenciar as  outras pessoas.     
_________ 
 
21. Mudo a maneira de pensar se outros discordam energicamente dos meus pontos de vistas.                           
_________ 
 
22. Aborreço-me quando não consigo o que quero.       _________ 
    
23. Gosto de desafios e novas oportunidades.    _________ 
 
24. Quando algo se interpõe entre o que eu estou tentando fazer,  persisto em minha tarefa.                               
_________ 
 
25. Se necessário, não me importo de fazer o trabalho dos outros  para cumprir um prazo de 
entrega.                                                                    _________ 
 
26. Aborreço-me quando perco tempo.   _________ 
 
27. Considero minhas possibilidades de êxito ou fracasso antes de  começar atuar.     _________                    
 
28. Quanto mais específicas forem minhas expectativas em relação ao  que quero obter na vida, 
maiores serão minhas possibilidades de êxito.  _________ 
 
29. Tomo decisões sem perder tempo buscando informações.   _________ 
 
33. Trato de levar em conta todos os problemas que podem se apresentar e antecipo o que faria 
caso sucedam.   _________ 
 
31. Conto com pessoas influentes para alcançar minhas metas.   _________ 
 
32. Quando estou executando algo difícil e desafiador, tenho  confiança em meu sucesso.  
________ 
 
33. Tive fracassos no passado. _________ 
 
34. Prefiro executar tarefas que domino perfeitamente e em que me  sinto seguro. ___________ 
                                                                                                        
35. Quando me deparo com sérias dificuldades, rapidamente passo passo para outras atividades.                       
_________ 
 
36. Quando estou fazendo um trabalho para outra pessoa, me esforço  de forma especial, para que 
fique satisfeita com o trabalho.    _________ 
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37. Nunca fico totalmente satisfeito com a forma como são feitas as coisas; sempre considero que 
há uma maneira melhor de fazê-las.   _________ 
 
38. Executo tarefas arriscadas.    _________ 
 
39. Conto com um plano claro de vida.      _________ 
 
40. Quando executo um projeto para alguém, faço muitas perguntas para assegurar – me de que 
entendi o que quer.  _________ 
 
41. Enfrento os problemas na medida em que surgem, em vez de perder tempo antecipando – os.                      
_________ 
 
42. Para alcançar minhas metas, procuro soluções que beneficiem todas as pessoas envolvidas em 
um problema.  _________ 
 
43. O trabalho que realizo é excelente.   _________ 
 
44. Em algumas ocasiões obtive vantagens de outras pessoas.  _________ 
 
45. Aventuro-me a fazer coisas novas e diferentes das que fiz no passado.  _________ 
 
46. Tenho diferentes  maneiras de superar obstáculos que se  apresentam para a obtenção de 
minhas metas.    _________ 
 
47. Minha família e vida pessoal são mais importantes para mim do que as datas de entregas de 
trabalho determinadas por mim mesmo.   _________ 
 
48. Encontro a maneira mais rápida de terminar os trabalhos, tanto em casa quanto no trabalho.                        
_________ 
 
49. Faço coisas que as outras pessoas consideram arriscadas.     _________ 
 
50. Preocupo – me tanto em alcançar minhas metas semanais quanto  minhas metas anuais.                              
_________ 
 
51. Conto com várias fontes de informação ao procurar ajuda para a execução de tarefas e 
projetos.                                                                          _________ 
 
52. Se determinado método para enfrentar um problema não der certo, recorro a outro.                                      
_________ 
 
53. Posso conseguir que pessoas com firmes convicções e opiniões  mudem seu modo de pensar.                     
_________ 
 
54. Mantenho – me firme em minhas decisões, mesmo quando as outras pessoas se opõem 
energicamente.    _________ 
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55. Quando desconheço algo, não hesito em admiti – lo.    _________ 
 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI 

QUESTIONÁRIO  

1. Razão Social da empresa? 
            . 
 

2. Ano de Fundação: 2 a(   ) anterior a 1990    2 b(   ) 1991 a 1997     3 c(   ) 1998 a 2003 
 

3. Quantos funcionários o restaurante possui, em média (formais e informais) ? 
3a  (    ) 01 a 09 - Micro   
3b  (    ) 10 a 49 - Pequena 
3c  (    ) 50 a 99 - Média 
3d  (    ) Mais de 100 - Grande   
    
4. Qual é o faturamento mensal de sua empresa, conforme classificação do Sebrae?  
4a  (    ) até R$ 5.000,00 
4b  (    ) de R$ 5.000,01 a R$ 10.000 
4c  (    ) de R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 
4d  (    ) de R$ 20.000,01 a R$ R$ 40.000,00 
4e   (    ) de R$ 40.000,01 a R$ 60.000,00 
4f   (    ) acima de R$ 60.000,01 
 
 

5. O que você pensa em relação as políticas públicas municipais? Em outras palavras, o que na 
sua opinião deveria acontecer (3 principais alternativas) 
3a  (   ) Incentivos fiscais para empresas relacionadas ao turismo 
5b  (   ) Divulgação da cidade em outras regiões do país e no exterior 
5c  (   ) Distribuição de um folder com informações sobre a gastronomia da cidade 
5d  (   ) Incentivo fiscais e de infra-estrutura para novas empresas do setor 
5e  (   ) Realização de eventos esportivos e culturais na cidade 
5f  (   ) Flexibilização das leis de vigilância sanitária 
5g  (   ) Programas de capacitação de mão-de-obra especializada 
5h  (   ) Outra: ______________________________________________________ 
 
6. Qual o tipo de turista mais importante para o seu restaurante? Dê uma nota de 1 a 3, sendo a 
nota 1 para o mais importante e a nota 3 para o menos importante.  
6a   (   ) Turistas da região 
6b   (   ) Turistas de outros estados brasileiros 
6c   (   ) Turistas de outros países 
 
7. Que ações seu restaurante desenvolve para atrair turistas (até 4 alternativas mais relevantes). 
7a  (   ) Divulga o restaurante em outras cidades 
7b  (   ) Divulga o restaurante e a cidade em outros lugares 
7c  (   ) Participa de alguma entidade ligada ao turismo local ou regional 
7d  (   ) Investe em melhorias no estabelecimento para me adequar ás exigências dos turistas 
7h  (   ) Divulga o restaurante em jornais e revistas de turismo 
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7i  (   ) Recebe estagiários de cursos de turismo ou gastronomia de alguma Universidade 
7j  (   ) Investe em capacitação de mão-de-obra qualificada  
7k  (   ) Promove eventos que venham a atrair turistas, como atividades esportivas e culturais 
7l   (   ) Tem um folder do restaurante com informações turísticas de Itapema 
7m  (   ) Desenvolve parcerias com outras empresas de turismo como hotéis e agências 
7n   (   ) Mantém o estabelecimento aberto durante o ano inteiro 
7 o  (   ) Outra ação: _______________________________________________________ 
 
8. Principal serviço a ser oferecido? 
8a  (    ) A la Carte (Peixes, carnes e Aves)      8b (   )  Especializada em Frutos do Mar              
8c  (   ) Especializada em Massas          8d (   ) Rodízio de Carnes ou Churrascaria                  
8e  (   ) Rodízio de Pizza              8f   (   ) Buffet Livre          8g (   ) Outros  
 
9.Qual a capacidade de pax do restaurante? 
9a   (   ) Até 20               9b (   ) de 21 a 50                9c  (   ) de 51 a 80              
9d   (   ) de 81 a 100                           9e (   ) de 101 a 150                            9f  (   ) + de 150 

 
10.Possui um Chef de Cozinha formado? 
10 a    (   ) Sim, formado em qual escola? ____________________________________________ 
(   ) Não, Porque?       10b   (   ) Não sente necessidade 

   10c   (   ) Tenho uma cozinheira ou cozinheiro treinado 
   10d   (   ) Não consegui contratar  
    

11.Você oferece treinamento aos seus funcionários?  
11 a (   ) Não ofereço treinamento                                              11b (   ) Até 20 horas/ano                    
11c  (   ) de 21 a 40 horas/ano                                                    11d  (   ) + de 41 horas/ano 

 
12. Quais os principais ou maiores problemas encontrados pelo restaurante? (Assinalar as 4 
alternativas principais) 
12 a  (   ) Falta mão-de-obra qualificada para cozinheiros 
12 b   (   ) Falta mão-de-obra qualificada para o atendimento 
12 c   (   ) Dificuldade em encontrar matéria-prima 
12 d  (   ) Custos elevados de manutenção 
12 e   (   ) Dificuldades de estacionamento 
12 f    (   ) Baixo poder aquisitivo dos clientes 
12 g   (   ) Falta divulgação do município 
12 h   (   ) Falta capital de giro para investir 
12 i    (   ) Falta estrutura de hospedagem e recreação na cidade 
12 j    (   ) Sazonalidade do período de praias 
12 k   (   ) Dificuldade em conseguir financiamentos 
12 l    (   ) Equipamentos obsoletos 
12 m (   ) Desunião do segmento 
12 n     (   ) Política de preços predatória 
12 o   (   ) Outros:__________________________________________________________ 

 
13.Como você busca o aperfeiçoamento de seus serviços? (Mais de uma alternativa) 
13 a     (   ) Cursos, onde? ______________________________________________________ 
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13 b   (   ) Palestras, Conferências e Seminários 
13 c    (   ) Feiras, quais? ______________________________________________________ 
13 d (   ) Outras formas como visita técnica. 
13 e (   ) Não tem buscado outras fontes de aperfeiçoamento. 
14. Seu restaurante tem Marca Registrada? 
14 a   (   ) Sim 
(   ) Não, Porquê?  14b  (   ) Acha muito caro 

   14c  (   ) Nunca se preocupou com isso 
   14d  (   ) Acredita que não é necessário para restaurante 
   14e   (   ) outro: __________________________________________  

15. Como sua empresa trata os resíduos? 
15 a (   ) Possui coleta seletiva 
15 b (   ) Deixa tudo para a coleta municipal 
15 c (   ) Aproveita o resíduo orgânico em outra atividade 
15 d (   ) Outro: _______________________________________________ 

 
16. Seu restaurante está associado a alguma entidade empresarial? 
16 a (   ) Sim, qual? _____________________________________________________ 
(   ) Não, porquê?  16b  (   ) Não sente necessidade 

   16c  (   ) Não sabe se existe alguma entidade em Itapema 
   17c  (   ) Tem interesse, mas nunca foi convidado 
 

17. Você sabe quem são e quantos são os seus fornecedores? 
17 a (   ) Sim, sei perfeitamente quantos são e quem são. 
17 b  (   ) Sim, sei parcialmente quem são ou quantos são os meus fornecedores. 
17 c  (   ) Sim, mas sei muito pouco sobre eles. 
17 d  (   ) Não, não sei, existem muitos. 
17 e  (   ) Não, não tenho me preocupado com isso, não tem necessidade. 

 
18. O restaurante possui um cadastro informatizado sobre os fornecedores? 
18 a (   ) Sim, temos um cadastro atualizado sobre nossos fornecedores. 
18 b (   ) Sim, mas está incompleto. 
18 c (   ) Não, não temos cadastro informatizado. 
18 d (   ) Temos um cadastro em fichas, operado manualmente. 

 
19.  Quais os principais critérios que seu restaurante utiliza para a escolha de um fornecedor? 
(Assinalar as 3 alternativas mais importantes) 
19 a (   ) Simpatia do vendedor. 
19 b (   ) Rapidez na entrega. 
19 c (   ) Preços baixos. 
19 c (   ) Condições facilitadas 
19 e (   ) Aquele que oferece alguma exclusividade. 
19 f (   ) Qualidade nos produtos 
19 g     (   ) outros: ____________________________________ 
20. Como se processa o seu relacionamento com os fornecedores? 
20a  (   ) Bastante amistoso. 
20b  (   ) Alguns fornecedores são mais parceiros, outros não. 
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20c  (   ) Não tenho um relacionamento formal com a maioria dos fornecedores. 
20d  (   ) Não vejo com bons olhos a formalização de um relacionamento com fornecedor 

 
 
21. Que vantagens sua empresa pode obter, no caso de desenvolver um relacionamento com 
fornecedores? (Assinalar 3 alternativas mais relevantes) 
21 a (   ) Redução dos custos operacionais 
21 b (   ) Redução do tempo de espera. 
21 c (   ) Melhoria dos serviços ao cliente. 
21 d (   ) Simplificar as operações internas do restaurante.  
21 e (   ) Melhorar a qualidade dos produtos. 
21 f (   ) Melhorar o retorno do capital e a lucratividade. 
21 g (   ) Oferecer maior variedade de pratos. 
21 h (   ) Conquistar e manter novos clientes. 
21 i (   )  Aumento da produtividade.  
21 j (   ) Não vejo muitas vantagens para o restaurante 
21 k (   ) Outros: ________________________________________ 
 
22. Quais as maiores limitações que seu restaurante enfrentaria para manter uma rede de 
relacionamentos com os fornecedores. 
22 a (   ) A estabilidade de preços. 
22 b (   ) As incertezas da demanda. 
22 c (   ) O sistema de entregas. 
22 d (   ) Compartilhamento de informações. 
22 e (   ) Outros. _________________________________________ 
 
23. Seu restaurante aplica alguma forma de relacionamento com os clientes? 
23 a (   ) Sim, mas de forma informal, existe comunicação apenas quando ocorre algum 
problema. 
23 b (   ) Sim, existe um canal formal, mas utilizado eventualmente, como questionário de 
satisfação. 
23 c (   ) Sim, existe um canal formal, onde periodicamente mantemos um contato com nossos 
clientes. 
23 d (   ) Sim, existe um banco de dados informatizado que utilizamos em certas ocasiões. 
23 e (   )  Não, não existe nenhuma forma de relacionamento formal com nossos clientes. 
23 f (   ) Não creio que isto seja importante para um restaurante, porque passam muitas 
pessoas. 

 
24. Segundo seu ponto de vista, o que mais interfere na sua lucratividade? (Assinalar até 2 
alternativas) 
24 a  (   ) Poder de negociação dos fornecedores 
24 b (   ) Poder de negociação dos clientes 
24 c (   ) Novos concorrentes que surgem 
24 d (   ) Novas alternativas de alimentação 
24 e (   ) Rivalidade e falta de união entre os restaurantes 

 
25. Na sua opinião, o que faz seus  clientes utilizarem seus serviços de restauração?  
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25 a (   ) Preço acessível e competitivo. 
25 b (   ) Qualidade dos alimentos 
25 c (   ) Qualidade dos serviços 
26 d (   ) Localização do restaurante 
26 e (   ) Ambiente interno adequado, climatizado 

 
 

26. Ações de marketing que desenvolve, assinale com X na coluna correspondente. 
 

AÇÃO SIM NÃO 
26 a) Cadastro informatizado de clientes   
26 b) Pesquisa de satisfação de clientes   
26 c) Cardápio bilíngüe   
26 d) Distribuição de folder   
26 e) Outdoor na cidade e ou rodovia   
26 f) Página na internet   
26 g) Propaganda em rádio   
26 h) Propaganda em TV   
26 i) Propaganda em jornal local ou regional   
26 j) Propaganda em jornal estadual   
26 k) Patrocínio de eventos esportivos e ou culturais   
 

27. Políticas de preços adotadas. assinale com X na coluna correspondente. 
 

AÇÃO SIM NÃO 
27 a) Concede descontos por quantidade   
27 b) Aplica preços psicológicos como R$ 4,99   
27 c) Define preços baseado em planilhas de custos, independente do 
mercado 

  

27 d) Define preços baseado na concorrência   
27 e) Faz pesquisa com os clientes para verificar quanto que eles 
estão dispostos a pagar 

  

27 f) Fixa preços para proporcionar em longo prazo o maior lucro 
possível 

  

27 g) Fixa preços que possibilite atender as vendas desejadas 
naquele preço 

  

27 h) Fixa preços que permita o aproveitamento mais lucrativo da 
capacidade do restaurante 

  

27 i) O objetivo dos preços é ter uma alta taxa de retorno   
27 j) O objetivo dos preços é manter a liderança no segmento de 
restaurantes 

  

27 k) O objetivo dos preços é manter a liderança pela qualidade dos 
produtos 

  

27 l) O objetivo dos preços é manter a sobrevivência do restaurante   
27 m) Aplica diferenciação de preços para pagamento á vista e a 
cartão 
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27 n) Oferece descontos sazonais, como no período de baixa 
temporada 

  

 
Como gerencia seu restaurante 

28. Em relação ao estilo de liderança: 
28 a (   ) Toma as decisões isoladamente sem discutir com os funcionários 
28 b (   ) Toma as decisões isoladamente, mas ás vezes discute com os funcionários 
28 c (   ) Discute sempre com os funcionários, antes de tomar decisões 
28 d (   ) Normalmente discute com os funcionários, antes de tomar decisões 
28e  (   ) Deixa que os funcionários façam as coisas, depois avalia o que aconteceu 
28f  (   ) Permite que os funcionários eventualmente tomem decisões  
28g  (   ) Dependendo da situação, toma decisões sozinho ou discute com os 
funcionários  
 
29. Em relação ao planejamento: 
29 a (   ) Tem um plano estratégico escrito e discutido para 2003 
29 b (   ) Tem um plano estratégico definido para 3 anos 
29 c (   )  Tem um plano estratégico definido para 5 anos 
29 d (   )  Tem um plano de ações em mente, mas não foi discutido e nem está escrito 
29 e (   )   Não tem um plano estratégico definido 
 
30.  Em relação a qualidade total: 
30 a (   ) Possui missão da empresa e política da qualidade 
30 b (   ) Possui algum programa de melhoria de processo 
30 c (   ) Não sente necessidade de implantar um programa de qualidade 
30 d (   ) Entende que a empresa já possui qualidade suficiente 
30 e (   ) Imagina que programas de qualidade não se aplicam à sua empresa 
30 f (   ) Nunca encontrou alguém que pudesse fazer este tipo de trabalho 
30  g (   ) Nunca se interessou pelo tema da qualidade total 
 
31.  Em relação a motivação dos funcionários (3 respostas)   
31 a (   ) Concede prêmios e/ou bonificações em dinheiro 
31 b (   ) Oferece benefícios como, vale transporte, plano de saúde ou cesta básica 
31 c (   )  Oferece bolsas de estudo (cursos de idiomas ou universidade) 
31 d (   ) Não tem uma política definida de motivação para os funcionários 
31 e (   ) Costuma delegar funções regularmente 
31 f (   ) Não delega funções 
31 g (   ) Realiza reuniões periódicas (semanais ou mensais) 
31 h (   ) Apenas faz reuniões esporádicas ou não faz reuniões 
 

32.  Avalie estes aspectos, atribuindo uma nota de 0 a 10, considerando:  
(P) Péssimo/não existe/não (0)  
(R) Ruim/fraco/talvez (1 e 2)  
(PM) Precisa melhorar/Deixa(ou) a desejar/não acredito muito (3 e 4)         
(S) Satisfatório/é uma grande dúvida (5)   
(B) Bom/tende a desenvolver (6 e 7)    
(MB) Muito bom/em crescimento/sim (8 e 9)  
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(E) Excelente/vai crescer bastante (10) 
Consideração Nota 

32 a) Como você avalia o desempenho do turismo em Itapema na temporada 
2001/2002 

 

32 b) Como você avalia o resultado de sua empresa no ano de 2001  
32 c) Como você avalia o resultado de sua empresa no ano de 2002  
32 d) Como você avalia o desempenho do turismo em Itapema na temporada 
2002/2003 

 

32 e) Como você avalia o resultado de sua empresa nesta última temporada  
32 f) Como você avalia a qualidade dos produtos e serviços que você oferece  
32 g) Qual a sua expectativa em relação ao turismo em Itapema nos próximos 2 
anos 

 

32 h) Qual a sua expectativa em relação ao crescimento de sua empresa nos 
próximos 2 anos 

 

32 i) Os governos federal e estadual vão investir no turismo em Santa Catarina  
32 j) Existe a tendência de aumentar o fluxo de turistas brasileiros   
32 l) Os argentinos serão os principais turistas em 2004  
 
33.  33 a  (    ) Masculino                    33 b  (     ) Feminino 
 
 

34. Idade: ______ 
 
 

35 Nível de Escolaridade: 
35 a  (    ) 1º Grau       35 b (    ) 2º Grau       35c(    ) 3o Grau   _________________________                
35 d  (     ) Especialização    35 e (     ) Mestrado /Doutorado        35 f(   ) Chef de cozinha  
 
36.  Sua família teve ou tem um negócio próprio? 36 a  (    ) Sim   36 b  (    ) Não 
 
37. Como se tornou empresário ? (mais de uma alternativa) 
37 a  (    ) Assumiu os negócios da família 
37 b (    ) Trabalhava no ramo e abriu a própria empresa 
37 c (    ) Trabalhava em outro ramos e mudou de setor, abrindo sua própria empresa 
37 d (    ) Outro _________________________________________________________ 
 
38. Cidade e estado de origem? _____________________________________ 
 
 

  


