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RESUMO 

 
 

No Brasil, o empreendedorismo ganhou forças nos anos 1990 e com o surgimento de 
ações que visavam o acompanhamento do empreendedor. Em 1999, passaram a 
existir mudanças no perfil do empreendedor brasileiro (GEM, 2009, p.19 apud 
NASCIMENTO et al. 2015). Tendo como referência os dados nacionais, as 
características de empreendedores de sucesso e o histórico do campo de pesquisa 
relacionado neste trabalho, o objetivo foi a análise de dados coletados com a 
finalidade de melhor compreensão do perfil e situação atual dos empreendedores e 
para isso, os seguintes objetivos específicos foram abordados: (1) Identificar o perfil 
do MEI; (2) Comparar o perfil dos MEIs participantes com os dados da GEM Brasil 
2018; e (3) Identificar as características empreendedoras nos participantes. O 
desenvolvimento desta pesquisa se deu com o uso de métodos quantitativos, com 
foco na objetividade ao descrever os resultados. A coleta de dados foi feita por meio 
de um questionário (Survey), distribuído com o auxílio do método bola de neve 
(Snowball). Na amostragem dos empreendedores participantes foi possível identificar 
que a maioria são do gênero masculino, e de acordo com o resultado das respostas, 
a renda mensal mais presente aparenta ser de 3 a 4 salários mínimos, já em relação 
a faixa etária, a maioria possui de 46 a 65 anos de idade. O nível de escolaridade 
aparenta não ter influência na hora de começar a empreender, mas pode afetar na 
qualidade do empreendimento, onde os que possuem competências administrativas 
e fazem bom uso dos fatores de gestão estratégica, estão empreendendo a mais 
tempo. Entre os empreendedores alcançados, 56,7% identificaram-se como MEI, e 
desses, 64,7% são homens. Entre os microempreendedores, a maioria está no 
mercado a menos de 5 anos, e o ensino médio completo, ensino superior completo e 
o ensino superior incompleto foram os níveis de escolaridade mais presentes. Todos 
os empreendedores alcançados demonstraram ter as características de 
empreendedores de sucesso, porém, elas estiveram mais presentes nos que estão 
empreendendo num período de 6 a 10 anos, e sobre as competências que um 
Administrador deve ter, todas estão presentes na maioria dos empreendedores. A 
amostragem majoritariamente conhece alguém atuando na mesma área, mas a 
minoria diz trabalhar com networking, e sobre os fatores de gestão estratégica, grande 
parte dos que foram listados obtiveram um nível de identificação acentuado. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Microempreendedor Individual – MEI; 
Características Empreendedoras 



 

ABSTRACT 

 
 

In Brazil, entrepreneurship gained strength in the 1990s and with the emergence of 
actions aimed at monitoring the entrepreneur. In 1999, there were changes in the 
profile of the Brazilian entrepreneur (GEM, 2009, p.19 apud NASCIMENTO et al. 
2015). With regard to national data, the characteristics of successful entrepreneurs 
and the history of the field of research related to this work, the objective was the 
analysis of data collected for the purpose of better understanding of the profile and 
current situation of entrepreneurs and for this, the following specific objectives were 
addressed: (1) Identify the Sole Microentrepreneur profile; (2) Compare the profile of 
participating Sole Microentrepreneur with gem brazil 2018 data; and (3) Identify the 
entrepreneurial characteristics in the participants. The development of this research 
occurred with the use of quantitative methods, focusing on objectivity when describing 
the results. Data collection was done through a Survey, distributed with the aid of the 
Snowball method. In the sampling of the participating entrepreneurs it was possible to 
identify that the majority are male, and according to the results of the answers, the 
most present monthly income appears to be 3 to 4 minimum wages, and regarding to 
the age group, most have 46 to 65 years of age. The educational level seems to have 
no influence when starting to undertake, but can affect the quality of the enterprise, 
where those who have administrative skills and make good use of strategic 
management factors, are undertaking longer. Among the entrepreneurs achieved, 
56.7% identified themselves as Sole Microentrepreneur, and of these, 64.7% are men. 
Among microentrepreneurs, most are in the market for less than 5 years, and complete 
high school, complete higher education and incomplete higher education were the 
most present levels of education. All the entrepreneurs achieved have demonstrated 
the characteristics of successful entrepreneurs, however, they have been more 
present in those who are undertaking in a period of 6 to 10 years, and about the skills 
that an Administrator should have, all are present in most entrepreneurs. Sampling 
mostly knows someone working in the same area, but the minority says they work with 
networking, and on strategic management factors, most of those listed have obtained 
a sharp level of identification 

 

Keywords: Entrepreneurship; Sole Microentrepreneur; Entrepreneurial 

Characteristics 
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INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, o empreendedorismo ganhou forças nos anos 1990 e com o 

surgimento de ações que visavam o acompanhamento do empreendedor. Em 1999, 

passaram a existir mudanças no perfil do empreendedor brasileiro, estes 

empreendedores e empresários de pequenos negócios começaram a compreender a 

importância de iniciar um empreendimento identificando os traços e processos do 

mercado (GEM, 2009, p.19 apud NASCIMENTO et al. 2015). 

No ano 2000, o país começou a fazer parte do grupo de países que o projeto 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) faz pesquisas, e então, as coletas de dados 

facilitaram o entendimento do cenário do país perante o assunto. Já na sua primeira 

participação, o GEM tem a coordenação do Instituto Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade (IBQP), junto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) (GEM BRASIL, 2018). 

Atualmente, o empreendedorismo pode ser visto como o engajamento de 

pessoas e processos que juntos transformam ideias em oportunidades (SENTANIN; 

BARBOZA, 2005), além de ter grande importância na concepção e no crescimento 

dos negócios, podendo influenciar no desenvolvimento e na prosperidade de nações 

e regiões envolvidas (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014). 

De acordo com Joseph Schumpeter (1949 apud DORNELAS, 2008, p. 22), o 

empreendedor é aquele que desmonta a atual ordem econômica para então criar 

novos produtos e serviços, e novas formas de organização. Da mesma forma, é 

aquele que explora novos recursos e materiais. Por conseguinte, ser um bom líder, ter 

dedicação, saber tomar decisões, ter uma boa estratégia de gestão e tantas outras 

características citadas por Dornelas (2007), podem fazer a diferença na hora de 

empreender. Diante do exposto questiona- se, qual o perfil do empreendedor de MEI 

de Caçador/SC? 

Utilizando metodologia de origem quantitativa, descritiva e levantamento 

(Survey), é possível identificar o perfil do empreendedor, que pode ajudar no 

crescimento do país, já que as informações obtidas com a pesquisa podem contribuir 

para que campanhas e ações consigam atingir com precisão o público alvo com uma 

melhor gestão de recursos. 

O tema abordado no trabalho, é a análise dos dados coletados em 2019, com 

o auxílio do relatório executivo da GEM Brasil de 2018, identificando desta maneira, o 
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impacto de determinados fatores perante empreendedores num geral e em 

microempreendedores, com isso este estudo objetiva Identificar o perfil MEI em 

Caçador, visando compreender as características empreendedoras dos mesmos, 

para tanto foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: (1) Identificar o 

perfil do MEI; (2) Comparar o perfil dos MEI participantes com os dados da GEM Brasil 

2018; e (3) Identificar as características empreendedoras dos MEI. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Em virtude da proposta do trabalho, que compreende em seu campo de estudo 

o empreendedorismo e o microempreendedor, neste capítulo serão apresentados a 

sua origem e definições, dados sobre seus perfis e informações sobre o cenário 

estudado. 

 
1.1 EMPREENDEDORISMO 

 
Empreendedorismo vem do francês entrepreneur, que significa intermediário, 

aquele que posiciona no meio ou centro. Originalmente a palavra estava relacionada 

à um atravessador entre a fonte fornecedora e o mercado consumidor, facilitando todo 

o processo de troca e assumindo riscos (BATISTA, 2009). O empreendedorismo 

surgiu com o risco que Marco Polo, viajante mercador, correu ao unir-se a um 

capitalista para negociar suas mercadorias (BRITO; PEREIRA; LINARD, 2013). 

Com o passar do tempo, tal campo de pesquisa se tornara multidisciplinar, 

ganhando interesse acadêmico de diversas disciplinas. Landstrom e Benner (2010) 

argumentam que existiram três grandes eras de pesquisa sobre o empreendedorismo, 

durante a qual algumas disciplinas específicas a dominaram (Figura 1). 

Figura 1 – As três eras do pensamento empreendedor 
 

Fonte: Adaptado de Landstrom e Benner (2010) 

 

 
Richard Cantillon (aproximadamente 1680-1734) foi o primeiro pensador a 

escrever sobre o empreendedorismo num significado mais preciso, diferenciando o 
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empreendedor, que assume riscos, do capitalista que fornecia capital. Em sua obra 

Essai sur la nature du commerce em general (1755) ele delineou os princípios da 

economia emergente baseada nos direitos individuais de propriedade intelectual e 

interdependência econômica, reconhecendo três classes de agentes econômicos: 

landowners, entrepreneurs e hirelings (VAN PRAAG, 2005; HÉBERT; LINK, 2011). 

Atualmente, o empreendedorismo pode ser visto como um envolvimento de 

pessoas e processos que, em conjunto, transformam ideias em oportunidades 

(SENTANIN; BARBOZA, 2005), tendo uma função muito importante na concepção e 

no crescimento dos negócios e podendo influenciar no crescimento e na prosperidade 

de nações e regiões (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014). 

 
1.2 EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

 
No Brasil, o empreendedorismo começou a ganhar força apenas nos anos 

1990, durante a abertura econômica ao mercado internacional. A entrada de 

fornecedores estrangeiros determinou um controle dos preços 

(EUSOUEMPREENDEDOR.COM, 2018), sendo este acontecimento uma das várias 

condições que ajudaram o país voltar a crescer (Quadro 1). 

Quadro 1 – Timeline dos principais eventos de empreendedorismo no Brasil 

 

Ano Acontecimento 

1990 
Com a abertura da economia, o empreendedorismo ganha força no Brasil. Fato que 
propiciou o surgimento de entidades como o Sebrae 

1997 
Criação de um curso de Administração em São Paulo com habilitação em 
empreendedorismo e pequenos negócios. 

1999 
Estabelecido um modelo com os fatores fundamentais para que uma ação seja 
empreendedora, visando energia, liderança e relação. 

2000 Surge um centro de empreendedorismo na Universidade de São Paulo (USP) 

2004 Vários eventos ligados ao empreendedorismo marcam o ano 

2006 Primeiro congresso de empreendedores 

Fonte: Adaptado de eusouempreendedor.com (2018) 

 

 
Com as primeiras ações de acompanhamento em 1999, houve mudanças no 

perfil do empreendedor brasileiro. Grande parte dos empreendedores e empresários 

de pequenos negócios começaram a compreender a importância de iniciar um 

empreendimento conhecendo as peculiaridades e processos do mercado, sendo este 
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o melhor caminho para manter um empreendimento sustentável (GEM, 2009, p. 19 

apud NASCIMENTO et al., 2015). 

Em 2000, o Brasil começou a fazer parte do consórcio de países pesquisados 

pelo projeto Global Entrepreneurship Monitor (GEM), e a desde sua primeira 

participação, o GEM tem a coordenação do Instituto Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade (IBQP), junto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) (GEM BRASIL, 2018). 

Nos subcapítulos seguintes, serão demonstrados dados retirados do relatório 

executivo de 2018 da GEM Brasil, uma das principais referências acadêmicas sobre 

o tema empreendedorismo. Dados estes que serão de suma importância para que 

seja feita a comparação dos dados obtidos com esta pesquisa, em seus resultados e 

discussão. 

 
1.2.1 Taxas Gerais de Empreendedorismo 

 
As taxas gerais de empreendedorismo (ANEXO A), calculadas com base na 

pesquisa realizada pela GEM Brasil no país com a população de 18 a 64 anos de 

idade, revelam de forma panorâmica em que estágio este o empreendimento e a como 

está a motivação dos empreendedores. Para que fique mais fácil a compreensão das 

taxas que serão apresentadas, no quadro 2 serão exibidas as suas definições 

operacionais. 

Quadro 2 – Definições Operacionais das taxas de empreendedorismo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Adaptado de GEM Brasil (2018, p. 9-10) 

 

 
Segundo a GEM Brasil (2018), conforme a tabela 1, em 2018 o Brasil teve uma 

TTE de 38%, sendo o segundo maior registro em toda a história da GEM Brasil, 
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ficando apenas abaixo do percentual apresentado em 2015 de 39%, e representando 

um aumento de 2% se comparado aos dois anos anteriores. Essa taxa significa que 

pelo menos 52 milhões de pessoas brasileiras entre 18 e 64 anos estavam 

envolvidos na liderança de algum empreendimento (GEM BRASIL, 2018). 

Tabela 1 – Taxas e Estimativas de Empreendedorismo no Brasil segundo seu estágio – 2018 

 

Estágio Taxas Estimativa 

Empreendedorismo total 38,0% 51.972.100 un. 

Empreendedorismo inicial 17,9% 24.456.016 un. 

Novos 16,4% 22.473.982 un. 

Nascentes 1,7% 2.264.472 un. 

Empreendedorismo estabelecido 20,2% 27.697.118 un. 

Fonte: adaptado de GEM Brasil (2018) 

 

 
Ainda na tabela 1, pode-se observar que a TEE de 2018 supera em 2,3% a 

TEA. Com tal dado, pode-se julgar que, majoritariamente, os empreendedores agiram 

buscando a consolidação dos negócios criados anteriormente, ou seja, alguns 

empreendedores iniciais tornaram-se estabelecidos (GEM BRASIL, 2018). Portanto, 

pode-se supor que no ano de 2018 os empreendedores atuaram no ponto de fixar os 

negócios que foram criados em anos anteriores (GEM BRASIL, 2018, p. 10). 

Os novos empreendedores mantiveram a taxa percentual muito parecida em 

comparação com o ano anterior de 16,3%, porém houve uma redução significativa 

dos empreendedores nascentes, que passou de 4,4%, no ano de 2017, para 1,7% em 

2018. Analisando estas informações, pode-se considerar que 2018 foi um ano em que 

os indivíduos que haviam iniciado seu empreendimento buscaram a consolidação no 

mercado. Em paralelo, a redução dos novos empreendedores pode ter acontecido por 

conta do aumento na expectativa de desempregados por uma vaga no mercado de 

trabalho, visto os sinais de uma pequena recuperação da situação da economia (GEM 

BRASIL, 2018). 

Com relação à necessidade e oportunidade de empreender, dados levantados 

pela pesquisa da GEM Brasil (2018, apud G1 e GLOBONEWS, 2019), divulgados 

junto à Globonews e demonstrados no gráfico 1, demonstram que dos novos negócios 

brasileiros analisados, apenas 37% surgiram por necessidade, enquanto 61% 
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surgiram através de pessoas que decidiram empreender por enxergarem 

oportunidade de mercado. 

Gráfico 1 – Proporção de negócios criados por oportunidade e por necessidade – 2018 
 

Fonte: GEM Brasil (2018, apud G1 e Globonews, 2019) 

 

 
Segundo a GEM Brasil (2018), o aumento de empreendedores por 

oportunidade pode ter relação com a modesta recuperação da economia brasileira, 

como mencionado anteriormente, o que torna a população ter mais esperança em 

encontrar no mercado de trabalho as respostas para suas necessidades financeiras. 

 
1.2.2 Taxas Específicas de Empreendedorismo 

 
As taxas específicas possuem o objetivo deixar em evidencia as mudanças na 

intensidade da atividade empreendedora entre os que fazem parte das variáveis 

sociodemográficas como gênero, faixa etária, escolaridade e renda familiar (GEM 

BRASIL, 2018). 

Em 2018, os homens se mostram mais empreendedores tanto no estágio inicial 

quanto no estabelecido, e neste último, apresentaram uma acentuada diferença de 

6,1 pontos percentuais entre pessoas do sexo masculino e feminino (gráfico 2). No 

empreendedorismo inicial, as mulheres registraram uma taxa de apenas 1,2 ponto 

percentual menor com relação aos homens (GEM BRASIL, 2018). 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Empreendedores Iniciais Empreendedores Estabelecidos Não Empreendedores 

23,3% 18,5% Masculino 

17,2% 17,3% Feminino 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Empreendedores Iniciais Empreendedores Estabelecidos Não Empreendedores 

24,9% 55 a 64 anos 9,7% 

31,5% 15,6% 45 a 54 anos 

24,6% 19,5% 35 a 44 anos 

16,1% 20,2% 25 a 34 anos 

5,7% 21,2% 18 a 24 anos 
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Gráfico 2 – Taxas em % da quantidade de empreendedores por gênero segundo o estágio do 

empreendimento no Brasil – 2018 

Fonte: Adaptado de GEM Brasil (2018) 

 

 
Entre os gêneros, a diferença no empreendedorismo tem se repetido ao longo 

dos anos no Brasil, em especial no empreendedorismo estabelecido, fomentando 

questões sobre quais razões levam as mulheres a possuírem negócios menos 

duradouros que os homens. Porém, é válido destacar que as empreendedoras 

representam, aproximadamente 23,8 milhões de brasileiras (GEM BRASIL, 2018). 

Ao que se refere à idade dos empreendedores, em 2018, as pessoas com 18 

a 44 anos apresentaram um envolvimento parecido com atividades empreendedoras 

em estágio inicial (GEM BRASIL, 2018), como pode ser visto no gráfico 3. 

Gráfico 3 – Taxas em % da quantidade de empreendedores por faixa etária segundo o estágio do 

empreendimento no Brasil – 2018 

Fonte: Adaptado de GEM Brasil (2018) 
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Entre os empreendedores iniciais brasileiros, 21,2% estavam com idade entre 

18 e 24 anos e 19,5% com idade entre 35 e 44 anos. A partir dos 45 anos a taxa de 

empreendedores iniciais começa a decair, até chegar a 9,7% na faixa dos 55 a 64 

anos (GEM BRASIL, 2018). 

Referente ao empreendedorismo estabelecido, pôde-se notar mais atividade 

entre os brasileiros com idade entre 45 a 54 anos. Em contrapartida, os jovens 

apresentaram a menor taxa de empreendedorismo estabelecido, mas, mesmo assim, 

esse percentual expressa um contingente de 1,5 milhões de pessoas que 

empreenderam cedo e conseguiram manter seus negócios por mais de 3,5 anos 

(GEM BRASIL, 2018). 

Além das taxas específicas apresentadas, a variação da atividade 

empreendedora de acordo com o nível de escolaridade tem se mostrado um dos 

parâmetros mais relevantes para a compreensão do empreendedorismo no Brasil 

(GEM BRASIL, 2018). Porém, em 2018, considerando que as diferenças nas taxas 

são pequenas (Gráfico 4), o nível de escolaridade parece não ter tido tanta influência 

na opção do indivíduo de dar início a uma atividade empreendedora (GEM BRASIL, 

2018). 

Gráfico 4 – Taxas em % da quantidade de empreendedores por escolaridade segundo o estágio do 

empreendimento no Brasil – 2018 

 
          

15,4% 26,7%  

          

19,2% 25,1%  

          

18,9% 16,2%  

          

15,9% 15,7%  

          

 
 
 

 
Fonte: Adaptado de GEM Brasil (2018) 

 

 
Ao observar os dois extremos, nota-se que entre os brasileiros que possuem 

nível superior completo, 15,9% das pessoas eram empreendedores em estágio inicial, 



Até 1 

Mais de 1 e até 2 

 

Mais de 2 e até 3 

Mais de 3 e até 6 

Mais de 6 
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bem como 15,4% dos que não completaram o ensino fundamental. A maior taxa 

registrada, de 19,2%, foi entre os que concluíram o ensino fundamental (GEM 

BRASIL, 2018). 

Segundo a pesquisa da GEM Brasil, perante os dados sobre o 

empreendedorismo estabelecido, as maiores taxas estão entre os que possuem o 

ensino fundamental incompleto, 26,7%, e completo, com 25,1%. 

Ao observar os dados da pesquisa GEM Brasil, percebe-se que a renda familiar 

dos empreendedores não teve impacto no empreendedorismo inicial no Brasil em 

2018, pois não existiram grandes nas cinco faixas de renda levadas em consideração 

(Gráfico 5). 

Gráfico 5 – Taxas específicas do número de empreendedores por renda familiar segundo o estágio do 

empreendimento no Brasil – 2018 
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Fonte: Adaptado de GEM Brasil (2018) 

 

 
Dos que possuíam renda familiar maior que seis salários mínimos, 19,3% 

estavam no estágio inicial do empreendimento. 17,6% dos empreendedores com 

renda familiar de até 1 salário mínimo foram, também, empreendedores iniciais. A 

disparidade entre as duas rendas é menor que 2%. No entanto, a quantidade de 

empreendedores com renda abaixo de um salário mínimo equivale ao triplo da 

quantidade de pessoas no grupo de maior renda. 

Também pode ser observado no relatório executivo da GEM Brasil, uma síntese 

do comportamento do empreendedorismo no país em 2018 conforme as diferentes 
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categorias sociodemográficas analisadas, tais dados podem ser vistos no quadro 3. 
 

Quadro 3 – Atividades empreendedoras e sua intensidade segundo estratos da população brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de GEM Brasil (2018) 

 

 
1.3 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
Com a criação da Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, que 

entrou em vigor em 01 de julho de 2009 (ANEXO B), nasceu a possibilidade e houve 

maior incentivo para que trabalhadores autônomos informais regularizassem sua 

situação. Segundo a referida lei, o Microempreendedor Individual é o indivíduo que 

trabalha por conta própria e possui apenas um funcionário contratado, este recebendo 

um salário mínimo ou o piso salarial da categoria (BEHLING, 2015; BRASIL, 2019). 

Para ser um Microempreendedor Individual (MEI), em 2019, é preciso faturar 

até R$ 81.000,00 por ano, não ser sócio ou titular de outra empresa, enquadrar-se 

nas atividades permitidas (ANEXO C) e ter no máximo um empregado contratado, 

este recebendo o salário-mínimo, atualmente R$ 998,00, ou o piso da categoria 

(PEREIRA, 2019). 

Além dos benefícios previdenciários do MEI (ANEXO D), existem outras 

vantagens, das quais se destacam a possibilidade de vender para o governo, o 

acesso a produtos e serviços bancários exclusivos para a categoria, os custos 

mensais de tributos fixos (tabela 2), ter um CNPJ e alvará de funcionamento sem 

custos extras, possibilidade de emissão da nota fiscal, acesso ao apoio técnico do 

SEBRAE e vários direitos e benefícios previdenciário, como aposentadoria, auxílio 
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doença, salário maternidade e pensão por morte para a família (BRASIL, 2019). 
 

Tabela 2 – Contribuição mensal do MEI 

 

MEIs - ATIVIDADE INSS ICMS/ISS TOTAL 

 

Comércio e Indústria R$ 49,90 R$ 1,00 R$ 50,90 

Serviço R$ 49,90 R$ 5,00 R$ 54,90 

Comércio e Serviço R$ 49,90 R$ 6,00 R$ 55,90 

Fonte: BRASIL (2019)    

 

 
Segundo dados disponíveis no Portal do Empreendedor-MEI (BRASIL, 2019), 

até o dia 31 de agosto de 2019 haviam um total de 8.871.564 MEIs acumulados, 

destes, 8.688.245 já formalizados no Portal do Empreendedor. 

 
1.3.1 MEIs em Santa Catarina 

 
Santa Catarina, com uma área de 95,7 mil quilômetros quadrados, o que 

representa pouco mais de 1% do território brasileiro em termos territoriais, pode ser 

considerado um estado pequeno, porém possui tanto diversidade cultural e econômica 

quanto índices de desenvolvimento que são referências para as demais regiões 

brasileiras (BRASIL, 2019). 

Santa Catarina possui posição de destaque em rankings que medem a força 

da indústria, do agronegócio e do turismo no país. Mesmo com o Estado sendo o 11º 

do país em população, contando com 6.248.436 de habitantes em 2010, a indústria 

catarinense está entre as quatro maiores em quantidade de empresas e entre as cinco 

maiores em número de trabalhadores, contando com 45 mil empresas e 763 mil 

trabalhadores (BRASIL, 2019). 

O Mapa Startup+Indústria, elaborado e divulgado na Expogestão em Joinville, 

destaca o estado de Santa Catarina como líder nacional em densidade de startups 

com soluções voltadas ao segmento industrial, abrigando 30% dos 295 startups 

apuradas, porém, mesmo que estas tenha soluções para indústrias, apenas 8% 

recebem investimentos de empresas desse setor (BENETTI, 2019). 
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1.4 PERFIL EMPREENDEDOR 

 
“O empreendedor é um ser social, produto do meio que habita (época ou lugar). 

Se uma pessoa vive em um ambiente em que ser empreendedor é visto como algo 

positivo, então terá motivação para criar o seu próprio negócio.” (NEMP – Núcleo de 

Empreendedorismo, 2001 apud AGOSTINI, 2001). 

O professor da universidade de Harvard, David McClelland, realizou em 1961 

o pioneiro trabalho acerca das características comportamentais dos empreendedores. 

Em seus estudos fora desenvolvida a teoria sobre a motivação psicológica, tal estudo 

contribui significativamente para o entendimento do empreendedorismo 

(MCCLELLAND; BURHAM, 1987 apud PAULINO; ROSSI, 2003). 

A teoria de motivação psicológica diz que as pessoas são movidas por três 

necessidades, sendo elas a realização, a filiação e o poder (Quadro 4). A necessidade 

de realização é a necessidade que mensura as realizações pessoais, a de filiação 

existe quando há a preocupação em estabelecer, manter ou restabelecer relações 

emocionais positivas com outras pessoas e a necessidade de poder tem como 

característica a forte preocupação em mostrar poder perante outras pessoas. 

(PAULINO; ROSSI, 2003). 

Quadro 4 – Indicadores comportamentais 

 

Necessidade de Realização Necessidade de Afiliação Necessidade de Poder 

▪ Competir com seus 

próprios critérios. 

▪ Encontrar ou superar um 

padrão de excelência. 

▪ Visar uma única realização. 

▪ Visar estabelecer laços de 

amizade, ser aceito. 

▪ Procurar fazer parte de 

grupos sociais. 

▪ Executar ações poderosas. 

▪ Despertar fortes reações 

emocionais nas outras 

pessoas. 

▪ Usar feedback. 

▪ Visar obter metas de 

negócio de longo prazo. 

▪ Formular planos para 

superar obstáculos 

pessoais ambientais e de 

negócios. 

▪ Sentir grande preocupação 

pelo rompimento de uma 

relação interpessoal positiva. 

▪ Possuir uma elevada 

preocupação com as 

pessoas na sua situação de 

trabalho. 

 
▪ Estar sempre preocupado 

com a reputação, status e 

posição social. 

▪ Visar sempre superar os 

outros. 

Fonte: D.C. e Burham, D.H. (1987) apud Paulino e Rossi, (2003). 

 

Dornelas (2007) apresenta em sua pesquisa algumas das características e 

traços que empreendedores compartilham (Quadro 5), e entre tais, destacam-se a 

habilidade de tomada de decisão, a iniciativa, a inovação, o perfil de liderança e a 



▪ Tomar a liderança e ser formador de equipes 

▪ Possuir boa persuasão 

▪ Ser organizado, comprometido e persistente 

▪ Saber planejar 

▪ Possuir e sempre buscar mais conhecimento 

▪ Assumir riscos calculados 

▪ Estabelecer metas 

▪ Exigir qualidade e eficiência 

▪ Criar valor para a sociedade 

▪ Ser visionário 

▪ Saber tomar decisões 

▪ Fazer a diferença 

▪ Explorar ao máximo as oportunidades 

▪ Ser determinado e dinâmico 

▪ Ter dedicação 

▪ Ser otimista e apaixonado pelo que faz 

▪ Ser independente e autoconfiante 

▪ Trabalhar com networking 
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capacidade de assumir riscos. 
 

Quadro 5 – Características de empreendedores de sucesso 
 

Fonte: Adaptado de Dornelas (2007) 

 
 

“Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação 
singular, apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na 
multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, 
querem deixar um legado.” (Dornelas 2001, p. 19). 

 

Logen (1997 apud PAULINO; ROSSI, 2003, p. 209) diz em sua pesquisa que 

crescente busca da compreensão das características do empreendedor resultou em 

seu estudo passar por diversos ramos da ciência, o que resultou em uma diversidade 

de enfoques (PAULINO; ROSSI, 2003), os quais podem ser vistos no quadro 6. 

Quadro 6 – Diversos enfoques sobre empreendedores 
 

(Continua...) 
 

Data Autor Características 

1848 Mill Tolerância ao risco 

1917 Weber Origem da autoridade formal 

1934 Schumpeter Inovação e iniciativa 

1954 Sutton Busca da responsabilidade 

1959 Hartman Busca de autoridade formal 

1961 McClelland Corredor de riscos e necessidade de realização. 

1963 Davids 
Ambição, desejo de independência, responsabilidade e 

autoconfiança 

1964 Pickle 
Relacionamento humano, habilidade de comunicação e 

conhecimento técnico 

1971 Palmer Avaliador de riscos 

1971 Hornaday e Aboud 
Necessidade de realização, autonomia, agressão, poder, 

reconhecimento, inovação e independência 
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(Conclusão) 
 

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, corredor de riscos 

moderados, centro de controle, criatividade e inovação 

1980 Sexton Energético, ambicioso e revés positivo 

1981 Welsh e White 
Necessidade de controle, visador de responsabilidade, 

autoconfiança e corredor de riscos moderados 

1982 Dunkelberg e Cooper Orientado ao crescimento, profissionalização e independência 

Fonte: Logen (1997) apud Paulino; Rossi, (2003). 

 

Segundo Joseph Schumpeter (1946 apud DORNELAS, 2008, p. 22), “O 

empreendedor é o qual destrói a ordem econômica atual para introduzir novos 

produtos e serviços, para criar novas formas de organização ou para explorar novos 

recursos e materiais”. E na visão de Louis Jacques Fillion (1999), empreendedor é a 

pessoa que introduz inovações, como criar novos produtos ou um novo mercado. Há 

também o entendimento, que o sucesso do empreendimento é muito afetado pela 

personalidade do empreendedor (PAULINO; ROSSI, 2003). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 
Para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso foram 

utilizados procedimentos de origens quantitativa, descritiva e levantamento (Survey), 

a população pesquisada foram empreendedores de diferentes partes do Brasil, porém, 

o foco maior se deu com MEIs no estado de Santa Catarina. 

 

 
2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 
Categoriza-se como quantitativa a natureza da pesquisa, pois os resultados 

podem ser quantificados e se concentram na objetividade, recorrendo à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno (FONSECA, 2002, p. 20 apud 

GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

A pesquisa quantitativa tem suas raízes no pensamento positivista lógico, e 

enfatiza o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da 

experiência humana (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Segundo Lakatos e Marconi 

(2017), a pesquisa quantitativa pode ser dividida em várias etapas, sendo elas: a que 

constitui a elaboração do projeto de pesquisa, a da pesquisa, e a da construção das 

hipóteses necessárias à explicação do problema identificado, onde ocorre também a 

definição do campo e tudo o que será preciso para a recolha dos dados. Recolhidos 

os dados, é chegada a fase de análise e discussão dos problemas envolvidos, e 

finalmente, a redação dos resultados alcançados. 

 
 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

 
A pesquisa é descritiva, pois têm como finalidade principal a descrição das 

características de determinada população ou acontecimento já existente, além do 

estabelecimento de relações entre as suas variáveis (GIL, 1999 apud OLIVEIRA, 

2011). Uma das suas características mais relevantes é a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, como questionários e observações sistemáticas. 

Na pesquisa descritiva o pesquisador limita-se a descrever o fenômeno 

observado, sem que haja a interferência do mesmo nas relações de causalidade entre 

as variáveis que estão sendo estudadas (APPOLINÁRIO, 2011, p. 147 apud DEL- 
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MASSO; COTTA; SANTOS, 2014). 

Como a pesquisa busca informações diretamente com o grupo de interesse 

para coletar os dados desejados, ela usa o método Survey. É um procedimento muito 

útil em pesquisas descritivas e exploratórias (SANTOS, 1999 apud GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

A pesquisa com Survey procura obter os dados ou informações sobre as 

características e opiniões de um determinado grupo de pessoas, que serão 

categorizados como representantes de uma população-alvo, utilizando um 

questionário como instrumento de pesquisa (FONSECA, 2002, p. 33 apud 

GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 
2.3 UNIVERSO E POPULAÇÃO 

 
Utilizando amostragem não probabilística, a pesquisa busca visualizar quantos 

dos MEIs alcançados possuem traços característicos de empreendedor, além de 

comparar estas amostras, que possuem o papel de representar o universo a ser 

pesquisado (MATHIAS, 2017), com os dados da GEM BRASIL de 2018 já vistos no 

capítulo 1 deste mesmo trabalho. 

No universo pesquisado, foram utilizados da metodologia de amostra não 

probabilística, pois a escolha dos respondentes não segue um modelo aleatório. Além 

disso, não existe um controle estatístico de representação na amostra, devido ao uso 

de questionário com autopreenchimento (CAMARGO, 2019). 

Desde o dia 28 de outubro de 2019, data em que se iniciou a divulgação do 

formulário de pesquisa, até o dia 11 de novembro de 2019, foram registrados 78 

participantes, a maioria residindo no estado de Santa Catarina, que consentiram em 

participar da pesquisa e enviaram suas respostas. Destes, 30 possuíam seu próprio 

negócio cadastrado em alguma categoria empresarial, sendo 17 deles, MEIs. 

 
2.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 
Para a realização da coleta de dados, um questionário foi criado com o objetivo 

de identificar as características empreendedoras nos participantes da pesquisa. Além 

das perguntas de sim/não, também foi utilizada uma escala Likert de cinco pontos, onde 

cinco representava o grau máximo de concordância com a questão, e um a menor 
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concordância. Desta forma “composta por um conjunto de frases em relação a cada 

uma das quais se pede ao sujeito que está a ser avaliado para manifestar o grau de 

concordância” (CUNHA, 2007). 

A divulgação do questionário ocorreu nas redes sociais, sendo principalmente 

através do Facebook e WhatsApp, ambos da empresa Facebook. E a plataforma 

utilizada para a montagem de tal questionário foi o Google Forms, da empresa Google. 

Entre os itens questionados foi solicitado que o respondente concordasse em 

participar do estudo, selecionasse seu gênero, faixa etária, estado civil, renda mensal, 

local em que reside e seu grau de escolaridade. Após estas questões introdutórias, 

fora solicitado que o respondente selecionasse, entre as características, 

competências e fatores listados, os itens que possuíam ou se encaixavam melhor com 

seu perfil. 

Em determinados momentos foram aplicados filtros para separação da 

amostragem e do público não empreendedor, para tal, fora questionado se o 

respondente possuía ou não um próprio negócio. Além deste filtro, existiu outro no 

grau de ensino, este separando os que possuíam diploma e os que ainda estavam 

estudando, para que uma análise mais completa pudesse ser realizada. Todos os 

dados de importância foram importados para o software Excel, onde foram 

construídos gráficos para uma análise mais compreensiva. Vale ressaltar que nem 

todas as questões que estavam presentes na pesquisa foram abordadas neste 

trabalho. 

Como técnica de amostragem, foi utilizado o método Snowball, que é uma 

técnica de amostragem não probabilística onde os indivíduos selecionados para a 

coleta podem convidar novos participantes da sua rede de amigos e conhecidos para 

que também respondam o questionário. O nome "bola de neve" provem da ideia de 

quando uma bola de neve rola ladeira a baixo, e aumenta seu tamanho. O mesmo 

ocorre com essa técnica amostral, que cresce à medida em que os indivíduos 

selecionados convidam novos participantes (OCHOA, 2015). 

A amostragem em bola de neve pode se mostrar como um processo de coleta 

de informações constante que pode tirar proveito das redes sociais para fornecer ao 

pesquisador cada vez mais contatos potenciais, porém atingindo o critério de ponto 

de saturação, o processo pode ser finalizado (VINUTO, 2014). 
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2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 
Neste trabalho foi utilizado a análise estatística descritiva para o estudo dos 

dados coletados. Métodos de Estatística Descritiva são utilizados para organizar, 

resumir e descrever os aspectos considerados importantes dum conjunto de 

características observadas, e para comparar tais características entre dois ou mais 

conjuntos. Entre as ferramentas utilizadas na análise descritivas estão os muitos tipos 

de gráficos e tabelas, além de medidas de síntese como porcentagens, índices e 

médias. (REIS; REIS, 2002). 

Segundo Reis e Reis (2002), ao se condensar os dados com o uso das 

ferramentas do método descritivo, pode-se perder informações, porém, tal perda pode 

ser considerada insignificante se comparada com a clareza interpretativa 

proporcionada. Tais métodos foram utilizados para avaliar, comparar e destacar 

aspectos do perfil dos empreendedores e MEIs que concordaram em participar do 

estudo. Os dados foram coletados individualmente, e após, agrupados para serem 

demonstrados em gráficos no formato de porcentagem. 

Para a realização da análise dos dados, houve a separação das respostas 

relevantes para a pesquisa por meio de filtros baseados no relatório executivo de 2018 

da GEM Brasil, nas características de empreendedores de sucesso, citadas por 

Dornelas (2007) e apresentados no quadro 3, e nos indicadores comportamentais 

citados Paulino e Rossi (2003), apresentados no quadro 4. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com o término da pesquisa, houve o refino e análises dos dados. Neste 

capítulo, além do estudo dos dados de todos os empreendedores, há também uma 

fragmentação dos resultados para uma análise apenas dos MEIs. 

 
3.1 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DOS EMPREENDEDORES 

ALCANÇADOS 

 

No gráfico 6 é possível verificar a origem dos participantes que consentiram em 

participar da pesquisa e enviaram suas respostas. Destes, 30 possuem seu próprio 

negócio cadastrado em alguma categoria empresarial, 17 deles sendo MEIs. 

Gráfico 6 – Número de participantes da pesquisa presentes nos estados brasileiros 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Entre os participantes, 38,5% empreendem de alguma forma (Gráfico 7), 

demonstrando mínima variação se comparado com a taxa registrada pela GEM Brasil 

em 2018 no país de 38% (GEM BRASIL, 2018), como pôde ser visto na tabela 1. 



Total 

Mulheres 

Homens 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Empreendedores Não empreendedores 

De 4 a 5 salários mínimos 

Até 1 salário mínimo 

De 5 a 6 salários mínimos 

De 2 a 3 salários mínimos 

Acima de 6 salários mínimos 

De 3 a 4 salários mínimos 

Não possuo renda mensal 

35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 

6,7% 

3,3% 

23,3% 

30,0% 

10,0% 

10,0% 

16,7% 
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Gráfico 7 – Taxas em % de empreendedores alcançados durante a pesquisa 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Dos 38,5% de empreendedores, houve mais homens, sendo 27% contra 11,5% 

mulheres. Na pesquisa feita pela GEM Brasil, uma quantia maior de homens também 

podia ser notada, porém, no presente trabalho a diferença numérica entre os gêneros 

se mostrou muito mais acentuada. 

É possível que estas respostas não representem a real situação destes 

empreendedores, no entanto, segundo as respostas dos participantes, as três rendas 

mensais que mais apareceram, conforme o gráfico 8, foram a de 3 a 4 salários 

mínimos, 30%, de 2 a 3 salários mínimos, 23,3%, e acima de 6 salários mínimos, 

representando 16,7%. Nenhum dos empreendedores alcançados pela pesquisa 

possuem renda de 1 a 2 salários mínimos. 

Gráfico 8 – Taxas em % da renda mensal dos empreendedores alcançados durante a pesquisa 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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A renda mensal com menor aparição foi a de até 1 salário mínimo, com 3,3% 

do total observado. Na pesquisa realizada, pode-se observar relação com o tempo 

empreendendo e a renda mensal, onde os empreendedores com maior renda estão a 

mais tempo no mercado (Tabela 3), e os com menor renda estão empreendendo a 

menos de 5 anos, em sua maioria. 

Tabela 3 – Taxas em % referentes à renda mensal x tempo empreendendo 
 

Menos de 5 anos De 2 a 3 salários mínimos (35,7%) 

6 a 10 anos De 3 a 4 salários mínimos (33,3%) 

Mais de 10 anos De 3 a 4 salários mínimos (42,9%) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Referente à faixa etária dos empreendedores, os dados se mostraram muito 

equilibrados (Gráfico 9), podendo-se notar uma maior quantidade de pessoas de 46 a 

65 anos de idade empreendendo, representando 30%, seguido pelas pessoas com 

idade entre 26 a 35 anos de idade, significando 26,7% do total. 

Gráfico 9 – Taxas em % da faixa etária dos empreendedores alcançados durante a pesquisa 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 
As faixas etárias com menor índice de empreendedorismo são de 36 a 45 anos, 

20%, e até 25 anos de idade, sendo 23,3%, do total dos empreendedores alcançados. 

Considerando a escolaridade, é possível verificar no gráfico 10, que a maioria dos 

empreendedores alcançados possuem o ensino médio completo ou superior 

incompleto, que representam 22,2% cada, seguidos por 18,5% de empreendedores 

com o ensino superior completo. 
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Gráfico 10 – Taxas em % da escolaridade dos empreendedores alcançados durante a pesquisa 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 
Em 2018 a escolaridade mostrou não ter muita influência sobre a opção de um 

indivíduo dar início a uma atividade empreendedora. E na atual pesquisa o resultado 

parece repetir, onde as maiores taxas de empreendedores se encontram nos graus 

de ensino intermediários, e com os dois extremos, sendo estes o mestrado e o ensino 

básico incompleto, apresentando taxas menores. 

 
3.1.1 Identificação e Análise de Dados dos Microempreendedores Individuais – 

MEIs Alcançados 

 

Entre os empreendedores alcançados, 56,7% se identificaram como MEI 

(Gráfico 11). A escolha da categoria pode estar relacionada aos benefícios oferecidos 

(Anexo D), entre os benefícios, ficam em destaque a facilidade para abertura de um 

CNPJ e contribuições mensais fixas. 

Gráfico 11 – Taxa em % dos MEIs presentes entre o total dos empreendedores alcançados 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Tais benefícios contribuem para que o negócio tenha um início mesmo sem 

muito investimento, podendo esta categoria ser um atrativo mesmo para quem tem 

ideia de abrir uma empresa de maior porte. Como é mostrado no gráfico 12, 64,7% 

dos MEIs estão no mercado a menos de 5 anos, e estes, por conta do baixo custo, 

podem atingir sua maturidade rapidamente para se tornarem negócios de maior porte. 

Gráfico 12 – Taxas em % do tempo empreendendo entre os microempreendedores individuais 

alcançados durante a pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Entre os gêneros, a diferença entre homens e mulheres empreendendo ainda 

é grande, sendo 64,7% homens e 35,3% mulheres (Gráfico 13). 

Gráfico 13 – Taxas em % da representação por gênero entre os microempreendedores individuais 

alcançados durante a pesquisa 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 
O nível de escolaridade entre os MEIs segue o caminho anteriormente visto na 

análise do conjunto total de empreendedores, com a maior parte tendo ensino médio 

e superior completo ou incompleto (Gráfico 14). 



Pós-Graduação (Especialização) 

Ensino superior incompleto 

Ensino básico completo 

Mestrado 

Ensino superior completo 

Ensino médio completo 

Ensino básico incompleto 

25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 

5,9% 

11,8% 

23,5% 

23,5% 

23,5% 

5,9% 

5,9% 

40 

 
 

Gráfico 14 – Taxas em % da escolaridade entre os microempreendedores individuais alcançados 

durante a pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Sendo assim, o grau de ensino parece não mostrar grande influência na hora 

de começar a empreender. Porém, é importante destacar que a maioria dos 

empreendedores que estão a mais de 10 anos no mercado possuem escolaridade 

acima do grau superior. 

 
3.2 ANÁLISE DE PERFIL DOS EMPREENDEDORES QUANTO SUAS 

CARACTERISTICAS EMPREENDEDORAS 

 

Ao que se refere a características mais marcantes em um perfil empreendedor 

de sucesso, citados por Dornelas (2007), ser independente e autoconfiante, ter 

dedicação, exigir qualidade e eficiência e ser otimista e apaixonado pelo que faz, 

foram as características mais presentes entre os empreendedores alcançados 

(Gráfico 15). 
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Gráfico 15 – Taxas em % das características presentes em empreendedores alcançados durante a 

pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 
A maioria das características estão visivelmente mais presente em quem 

empreende entre 6 a 10 anos (Gráfico 16), com exceção do trabalho com networking, 

onde há uma diferença de 34,9% a favor de quem está a mais de 10 anos 

empreendendo. 



 
57,1 

42 

 
 

Gráfico 16 – Taxas em % das características presentes em pessoas que empreendem a mais tempo 

alcançados durante a pesquisa 
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O trabalho com networking ser selecionado majoritariamente apenas porquem 

empreende a mais de 10 anos, pode indicar que esta seja uma das características 

mais importantes em um empreendedor de sucesso, caso o tempo de atuação for uma 

das variáveis levadas em consideração para isso. Porém, mesmo que esta seja uma 

característica não tão presente na maioria dos casos, é importante notar que 93,3% 

dos empreendedores alcançados conhecem outras pessoas que atuem na mesma 

área em que estão empreendendo (Gráfico 17). 

Analisando o gráfico 16 é possível enxergar que os empreendedores que 

estão a mais tempo no mercado são mais conservadores, onde a maioria visa não 

assumir quaisquer tipos de risco, mesmo que calculados. Isso pode ser reflexo da 

época em que houve uma flexibilização da legislação, a qual possibilitou que 

empresas de grande porte, que viessem a precisar de serviços terceirizados, 

disponibilizassem aos seus funcionários a oportunidade da criação de novas 

empresas para que atendessem ao serviço requerido, resultando dessa maneira, o 

estabelecimento de novos empreendedores por necessidade. 

Gráfico 17 – Diferença em % entre pessoas que conhecem e não conhecem outras atuando na mesma 

área em que empreendem 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Provavelmente o fato de estarem disputando a mesma fatia de mercado, seja 

o principal motivo de grande parte dos empreendedores considerarem não trabalhar 

com networking. Além destas características, foi questionado também, quais das 

competências listadas mais de destacavam no respondente (Quadro 7). 
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Quadro 7 – Lista das competências e quantas pessoas as possuem 
 

Competências 
Quantos dos 

respondentes as possuem 

Pode reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo e 

atuar preventivamente 

 
21 pessoas 

Possui bom raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com 

valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais 

e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de 

controle 

 

 
17 pessoas 

Tem iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 

administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e 

consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício 

profissional 

 

 
21 pessoas 

Possui a capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo 

de atuação profissional 

 
21 pessoas 

Consegue elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações 
15 pessoas 

Fonte: Dados da pesquisa Próprio autor (2019) 

 

As competências listadas são as mesmas que, segundo o art. 4º da resolução 

Nº 4, de 13 de julho de 2005, divulgado pelo MEC (ANEXO E) um Administrador deve 

possuir. E com o resultado da análise dos dados, é possível concluir que tais 

competências estão muito presentes em empreendedores, o que destaca ainda mais 

sua importância na formação de quem tem como objetivo administrar empresas. 

Com o auxílio da escala Likert, foi possível definir o quanto os empreendedores 

alcançados utilizam da gestão estratégica, do planejamento, se são auto eficazes e 

se buscam minimizar os riscos (Quadro 8). 

Quadro 8 – Taxas em % do nível de representação na amostragem dos fatores de gestão estratégica 

 
(Continua...) 

 

Fatores da gestão estratégica 
Escala de 
respostas 

% do nível de 
representação 

 1 3,3% 
 2 10,0% 
Traçar estratégias para atingir metas 3 10,0% 

 4 40,0% 

 5 36,7% 
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(Conclusão) 
 

 1 0% 
 2 6,7% 
Tomar decisões baseadas no planejamento 3 36,7% 

 4 16,7% 

 5 40% 

 1 0% 
 2 0% 
Ser uma pessoa auto eficaz 3 26,7% 

 4 50,0% 

 5 23,3% 

 1 0% 

Buscar sempre minimizar os riscos presentes em cada 
situação 

2 
3 
4 

3,3% 
36,7% 
23,3% 

 5 36,7% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 
Ao observar o quadro 8, é possível compreender que os empreendedores 

alcançados fazem uso dos meios listados em sua jornada empreendedora, com 

destaque à tomada de decisões baseadas no planejamento onde 40% dos 

empreendedores selecionaram a maior escala, deixando claro o cuidado que 

possuem na hora de planejar suas metas e estratégias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O presente trabalho inicialmente teve como objetivo identificar o perfil do 

empreendedor de MEI em Caçador, visando compreender as características 

empreendedoras dos mesmos, por meio da amostragem do ano de 2019, para então 

compará-los com dados nacionais de 2018. 

Na amostragem obtida, pode-se observar a maioridade do sexo masculino, 

70% dos empreendedores listados na pesquisa são do gênero masculino e 30% do 

gênero feminino. Com relação à renda mensal, a maioria, totalizando 30% dos 

Microempreendedores, possui entre 3 e 4 salários mínimos, dados que diferem das 

estatísticas nacionais, onde a maior quantidade, totalizando 53,7%, possuíam a renda 

maior que 6 salários mínimos. 

Referente a faixa etária, a mais incidente foi de 46 a 65 anos, totalizando 30% 

dos empreendedores alcançados, seguindo o que foi visto em 2018, onde a faixa 

etária fora mais vista tanto nos empreendedores iniciais, com 25,3%, quanto nos 

empreendedores estabelecidos, com 56,4%. Sobre a escolaridade, 23,3% possuem 

ensino superior incompleto e 23,3% possuem ensino superior completo, diferindo dos 

dados vistos em 2018, onde a maioria, 19,2%, possuía ensino fundamental completo. 

Em uma segunda  etapa,  foram postos   em analise os dados sobre 

microempreendedores individuais, estes representando  56,7% de  todos os 

empreendedores alcançados durante  a  pesquisa.  Com relação  ao tempo 

empreendendo, 64,7% dos MEIs estão a menos de 5 anos, confirmando a existência 

de uma tendência das empresas nessa categoria pularem para outra maior em pouco 

tempo, devido tanto ao baixo custo, o que pode acelerar seu crescimento, quanto o 

limite  de  renda  anual, facilmente atingido ao decorrer da evolução do 

empreendimento. Referente ao gênero, 64,7% são do masculino e 35,3% feminino. 

Já sobre a escolaridade, a maioria possui o ensino superior incompleto (23,5%), ensino 

superior completo (23,5%) ou o ensino médio completo (23,5%). Tanto o nível se 

ensino mais baixo, quanto o mais alto, mostraram percentuais baixos, o que indica que 

a escolaridade possui pouca influência na hora de começar a empreender, porém, é 

importante destacar que as pessoas com escolaridade maior possuíam mais tempo 

de mercado. 
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O terceiro objetivo do trabalho foi o de analisar o perfil dos empreendedores 

alcançados, observando se, e quais, características empreendedoras e competências 

administrativas estariam presentes na amostragem. Como resultado, todos os 

empreendedores possuem algum dos traços de empreendedores de sucesso 

destacados por Dornelas (2007), e os mais vistos durante a pesquisa foram a 

independência e autoconfiança, dedicação, exigência por qualidade e eficiência, o 

otimismo e paixão pelo que faz. O trabalho com networking foi a característica menos 

marcante, mesmo com 93,3% das pessoas conhecendo outras pessoas atuando na 

mesma área. 

Sobre as competências, é possível enxergar um equilíbrio entre todas as 

listadas, o que destaca a importância da administração na formação de quem deseja 

empreender com qualidade, já que o curso tem como objetivo refinar tais 

competências tão presentes entre os empreendedores. Também fora analisado 

quantos dos empreendedores utilizam da gestão estratégica, e entre a amostragem, 

a maioria dos empreendedores fazem uso das ferramentas para atingir metas, tomar 

decisões e diminuir riscos, o que as ajuda a terem mais confiança na hora de gerir seu 

negócio. 

Entre as limitações presentes na pesquisa, ficam em destaque o pouco tempo 

para a coleta dos dados, a desconfiança perante o endereço gerado para acesso ao 

questionário online e a possível relutância dos participantes em anunciar a verdade, 

reduzindo desta maneira, a qualidade da amostra. 

Este trabalho pode ser útil para que pesquisas futuras cumpram seu objetivo 

com mais eficiência, pois nele constam vários dados que podem vir a ser de interesse 

de quem pretende trabalhar com o público empreendedor de alguma maneira, 

gerando assim, um melhor desenvolvimento da região. Existe também a possibilidade 

de uma continuação desta pesquisa fazendo uso do banco de dados criado e de seu 

questionário, o qual ao ser utilizado em um maior tempo, pode vir a abranger estados 

que não foram alcançados neste momento, possibilitando assim uma melhor 

visualização do cenário. Como recomendações para pesquisas futuras, estão a 

aplicação de questionário presencial, além do online. 
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