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Resumo 
 

 

 

 

A situação econômica do pais está cada vez mais preocupante, a cada dia que se 

passa cresce o número de pessoas inseguras com seu emprego e consequentemente 

desempregadas. Este fato é muito triste já que vivemos em um país que tem grandes 

riquezas naturais e uma população diversificada, e para mudar essa situação uma das 

chances que o brasileiro tem é buscar o empreendedorismo. O empreendedorismo é a 

porta de entrada para novas oportunidades e conquistas e é através desta ação que pessoas 

insatisfeitas com a renda atual buscam por melhorias em suas condições de vida. É a partir 

deste conceito que o presente trabalho visa ajudar pessoas com o projeto “BAIRRO 

EMPEENDEDOR” que traz no empreendedorismo uma estratégia para o 

desenvolvimento do bairro Divinéia localizado na cidade de Nossa senhora da Glória que 

fica no interior do estado de Sergipe. O projeto é de grande importância para os moradores 

do bairro Divinéia, já que a pesquisa realizada através de um questionário identificou a 

necessidade dessas pessoas construir o seu próprio negócio e formalizarem suas 

empresas. 
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“A educação é a arma mais poderosa que temos para mudar o mundo.” 
 

Nelson Mandela. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações Iniciais 

Atualmente para se destacar no mercado laboral, que por sua vez está cada 

vez mais competitivo, é necessário apresentar um perfil de empreendedor e que 

apresente um diferencial promovendo a mudança e o desenvolvimento econômico. 

De acordo com José Carlos Assis Dornelas (2008), o empreendedor é aquele que 

identifica uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo 

riscos calculados. 

 
Na metodologia do GEM (Global Entrepreneurship Monitor) existem vários 

tipos de empreendedores, entre eles o empreendedor por oportunidade, este é 

motivado a ficar de alerta e identificar as oportunidades lucrativas de negócios para 

se empreender, mesmo quando possuem alternativas de emprego e rendas e até 

mesmo para aumentar ou manter sua renda pelo desejo da independência no 

trabalho. 

 
Em uma lista de 67 países, o Brasil destaca-se em quarto lugar em termos 

de número de empreendedores. São 37 milhões de pessoas que já possuem um 

negócio ou realizaram alguma ação, nos últimos meses, visando ter um negócio 

próprio (GEM, 2012). O Brasil é um país de alta capacidade empreendedora e que 

na média entre os anos de 2001 e 2008 o brasileiro é 75,58% mais empreendedor 

que pessoas de outros países (GEM, 2008). 

 
Além do empreendedor por oportunidade existe o empreendedor por 

necessidade que com o desenvolvimento da crise econômica e o incremento do 

desemprego torna-se importante a criação de novas fontes de trabalho tendo como 

grande desafio transformar a necessidade em oportunidade. 

 
Nesse sentido e aproveitando os conceitos aprendidos durante as aulas do 

curso de Especialização em Educação Empreendedora realizada pela PUC 

(Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), apresenta-se no seguinte 
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Trabalho de Conclusão de Curso o projeto “BAIRRO EMPREENDEDOR” que é 

o planejamento de um curso-projeto em tipos de empreendedorismo: mercado e 

inovação, dirigido a pessoas do bairro DIVINEIA, situado na cidade de Nossa 

Senhora da Glória – SE. 

 

 
1.2. Justificativa 

Estamos vivenciando um momento único em nosso país, onde o 

empreendedorismo é a porta de entrada para o crescimento e desenvolvimento 

econômico, trazendo intensas transformações e inovações tecnológicas. Isto 

impulsiona pessoas a se tornarem donos do próprio negócio rapidamente olhando 

apenas a lucratividade, e esquecendo que para o negócio dar certo, precisa-se de um 

planejamento, para eliminar possíveis dificuldade que podem levar ao fracasso de 

seus empreendimentos. 

 

 

1.3. Objetivo 

O objetivo de criar este (curso-projeto) é promover o conhecimento sobre 

Tipos de empreendedorismo: mercado e inovação, possibilitando melhores 

condições de empreendedorismo a MEIs (Microempreendedores Individuais) não 

formalizados e as pessoas que ainda não efetivaram seus negócios, ambos do bairro 

DIVINEIA, visando despertá-las para o empreendedorismo, para que entrem no 

cenário econômico-social de nossa região com força e com isto fomentar a criação 

de valor econômico como também da satisfação pessoal e benefício social. 

 

 

1.4. Metodologia 

Será adotada uma metodologia baseada na pesquisa e coleta de dados de 

pessoas que desejam empreender e/ou formalizar seu negócio, e que buscam 

conhecimento a respeito do assunto. 

Estas pessoas serão convidadas a fazer parte do projeto “Bairro 

empreendedor” que será realizado através de cursos, palestras e oficinas. 
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1.5. Estrutura do trabalho 

Este trabalho está estruturado em introdução, capítulos do corpo do trabalho 

e considerações finais. 

No primeiro capítulo trata-se dos fundamentos teóricos sobre o 

empreendedorismo e seus tipos no mercado atual e suas inovações. 

No segundo capítulo apresenta-se a definição do problema, e identificação 

das oportunidades. No terceiro desenvolve-se o planejamento da proposta de 

intervenção inovadora, sua duração, público-alvo e metodologias. Por fim são 

apresentadas as conclusões que se chegou depois do estudo e as referências 

bibliográficas utilizadas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Empreendedorismo – Histórico e Conceito 

Ao estudar a história do empreendedorismo nota-se que existem várias 

definições que foram sendo criadas de acordo com o período e ideologias da época 

analisada, porém antes mesmo do termo possuir uma definição concreta é possível 

detectar empreendedores e atitudes empreendedoras que ocorreram no passado 

(FATTURI, 2013). De acordo com Hisrich e Peters (2004), a teoria do 

empreendedorismo desenvolveu-se juntamente com o termo, conforme pode ser 

observado na tabela 1. 

Tabela 1: Desenvolvimento da teoria do empreendedorismo e do termo empreendedor 

 
Data Autor – Conceitos 

Idade 

Média 

Pessoa que assume riscos é diferente da que fornece o capital. 

Século 

XVII 

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

1725 Richard Cantillon – Pessoa que assume riscos é diferente da que fornece o capital. 

1803 Jean Baptiste Say – Lucros do empreendedor separados do lucro do capital. 

1876 Francis Walker – Distinguiu entre os que forneciam fundos e aqueles que obtinham lucros com 

atividades administrativas. 

1934 Joseph Schumpeter – O empreendedor é inovador e desenvolve tecnologia que ainda não foi 

testada. 

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

1964 Peter Drucker – O empreendedor maximiza oportunidades. 

1975 Albert Shapero – O empreendedor toma iniciativa, organiza alguns mecanismos sociais e 

econômicos e aceita riscos de fracassos. 

1980 Karl Vesper – O empreendedor é visto de modo diferente por economistas, psicólogos, 

negociantes e políticos. 

1983 Gifford Pinchot – O intra-empreendedor é um empreendedor que atua dentro de uma organização 

já estabelecida. 

1985 Robert Hisrich – O empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando 

o tempo e o esforço necessário, assumindo riscos financeiros, psicológicos e sociais 

correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. 

Fonte: Hisrich e Peters (2004). 
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A palavra empreendedorismo vem de verbo francês “entrepreneur” e tem 

várias definições, porém quase todas se incluem. Segundo Dornelas (2001), 

significa aquele que assume riscos e começa de novo e de acordo com Hisrich e 

Peters (2004), significa “aquele que está entre” ou “intermediário”. 

Um exemplo inicial da primeira definição de empreender como 

intermediário é a de Marco Polo que tentou estabelecer rotas comerciais para o 

Extremo Oriente, (SEBRAE, 2007). Como intermediário Marco Pólo assumiu o 

papel de empreendedor pois se comprometeu com um homem que possuía dinheiro 

(capitalista) a vender suas mercadorias, enquanto o capitalista assumia apenas o 

risco financeiro, Marco Pólo assumia com coragem todo tipo de risco, aproveitava 

as oportunidades e tentava algo novo. (DORNELAS, 2005). 

Segundo Dornelas (2001), na Idade Média, empreendedor era o indivíduo 

que gerenciava projetos de produção, utilizando os recursos disponíveis. Já no 

século XVII, o empreendedor correspondia aos profissionais que realizavam 

acordos contratuais, enxergavam oportunidades de negócios e assumiam riscos. A 

partir do século XVIII, provavelmente devido ao processo de industrialização do 

mundo, houve uma diferenciação entre capitalista e empreendedor. 

Já no final do século XIV e no início do século XX, os empreendedores 

foram confundidos com os gerentes ou administradores, o que também ocorre nos 

dias atuais, sendo analisados como aqueles que fazem parte da organização da 

empresa, planejam, dirigem e controlam as ações desenvolvidas nas organizações, 

mas sempre a serviço do capitalismo (DORNELAS, 2001). 

No empreendedorismo a possibilidade de realização pessoal é grande, é 

possível unir prazer e trabalho, sendo esta a principal diferenciação do mesmo, pois 

ele promove nas pessoas a vontade de criar algo novo, diferente do que os outros já 

fizeram, ou seja, o empreendedorismo consiste essencialmente em fazer as coisas 

que geralmente não são feitas quando se relaciona a negócios, (SEBRAE, 2007). 

De acordo com Hitt; Ireland; Hoskisson (2008), a essência do 

empreendedorismo é identificar e explorar as oportunidades empreendedoras, ou 

seja, oportunidades que os outros não veem ou das quais não reconhecem o 

potencial comercial. Como um processo, o empreendedorismo resulta na destruição 
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criativa de produtos existentes (bens e serviços) ou dos métodos para produzi-los e 

os substitui por novos produtos e métodos de produção. 

Dornelas (2004), conclui que podemos definir empreendedorismo de várias 

maneiras, porém, a essência se resume em fazer diferente, empregar recursos 

disponíveis de forma criativa, assumir riscos, buscar oportunidades e inovar. 

 

 

2.2. Empreendedorismo no Brasil 

 
O empreendedorismo começou a tomar forma no Brasil em 1990, quando 

entidades como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas 

Empresas), e a SOFTEX (Sociedade Brasileira para Exportação de Softwares) 

foram criadas. Antes desse período não havia condições políticas e econômicas 

propícias ao empreendedor e raramente ouvia-se falar em empreendedorismo 

(DORNELAS, 2005). Ainda de acordo com Dornelas (2001), um dos órgãos mais 

conhecidos pelo pequeno empresário brasileiro e que dá consultorias e oferece 

suporte para iniciação empreendedora é o Sebrae. 

Outra entidade que foi primordial para o desenvolvimento do 

empreendedorismo no Brasil e que apoiou o desenvolvimento do 

empreendedorismo em software, foi a Softex. A entidade foi criada com o intuito 

de levar as empresas de software do país ao mercado externo, por meio de várias 

ações que proporcionam ao empresário de informática a capacitação em gestão e 

tecnologia (DORNELAS, 2001). 

Ainda de acordo com Dornelas (2005), os programas Softex e GENESIS 

(Geração de Novas Empresas de Software, Informação e Serviços), o programa 

Brasil Empreendedor do Governo Federal, os programas de capacitação 

EMPRETEC (Empreendedores y Tecnologia) e Jovem Empreendedor do Sebrae, 

programas e cursos criados nas universidades brasileiras e o crescimento de 

incubadoras de empresas no Brasil foram fatores primordiais para a difusão do 

empreendedorismo no país e fortalecimento dos empreendedores. 
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2.3. Empreendedorismo por Oportunidade e por Necessidade 

 
De acordo com Dornelas (2005), existe dois caminhos para o 

empreendedorismo, o de oportunidade que é quando pessoas diferenciadas, 

apaixonadas pelo que fazem e não concordam com a normalidade, buscam desafios, 

e estão atentas ao mundo em sua volta vendo além das outras pessoas, realizando 

processos normais, mas de maneira criativa e inovadora, criam algo que ninguém 

tinha feito antes. O outro é de necessidade, em que pessoas que foram demitidos ou 

aposentaram-se e percebe a necessidade de buscar sustento para continuar 

sobrevivendo. 

Uma pesquisa realizada pelo GEM (2012), deu ênfase na observação da 

motivação de iniciar uma atividade empreendedora, resultando na definição de 

empreender por necessidade ou por oportunidade, que tem o seguinte conceito: 

Por necessidade, significa abrir uma empresa por falta de melhores alternativas 

profissionais, ou ainda, pela falta de emprego ou o salário oferecido no mercado 

que não corresponde a sua necessidade de renda. Muitas pessoas buscam abrir uma 

empresa como uma grande alternativa de sobreviver financeiramente. 

Por oportunidade, significa dizer que estas pessoas iniciaram sua empresa por 

visualizarem uma oportunidade de mercado e geração de melhoria de vida. 

De acordo com Filion (2000), a questão da identificação de oportunidade faz toda 

a diferença no que se refere a abertura de negócios. Para o referido autor: 

Descobrir oportunidades de negócio é o cerne da atividade 

do empreendedor. É preciso definir muito claro o que seja 

ideia e o que seja oportunidade, pois ideia não é sinônimo 

de oportunidade de negócio. Portanto, as ideias são 

frequentemente gerais e abstratas, enquanto as 

oportunidades de negócio representam uma possibilidade 

concreta, voltada a sua realização na prática. (FILION, 

2000). 

De acordo com Santana (2012), é de suma importância notar que o 

empreendedorismo por oportunidade é mais benéfico para a economia do país, no 
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qual os empreendedores que deram início em seu novo negócio por identificarem 

uma oportunidade no mercado para empreender no intuito de melhorar sua condição 

de vida tem maiores chances de sobrevivência e sucesso, mas em compensação 

existem indivíduos que empreendem como única opção, e que na maioria das vezes 

é pela falta de melhores alternativas profissionais, no entanto estes podem gerar 

oportunidades de negócios e se transformar em empreendedores por oportunidade. 

 

 

2.4. Perfil empreendedor 

 
Desde que se começou a falar sobre empreendedorismo tenta-se eleger um 

perfil para o empreendedor, detalhando as características que ele deveria ter para 

ser bem sucedido. Acredita-se que ser empreendedor é um fenômeno individual e 

seu perfil de acordo com Dolabela (2006), muda de região para região, pois existem 

cidades mais empreendedoras e cidades menos empreendedoras. E esse pode ser o 

motivo pelo qual alguns pesquisadores identificam algumas características que 

outros não identificaram por analisarem pessoas e empreendedores de lugares 

diferentes, além da percepção individual do pesquisador. 

As condições para ser empreendedor estão ligadas ao ambiente, à 

democracia, à cooperação e à estrutura de poder. Ser empreendedor também requer 

um conhecimento de um caminho bem complexo que imaginam e que demanda 

uma visão bem ampla das causas e das consequências dos fatores que vivenciam, 

(DOLABELA, 2003). 

Ainda de acordo com Dolabela (2006), quando alguém fala sobre as 

características do empreendedor de sucesso parece quase impossível que alguém 

possa ter todas essas qualidades, mas ele acredita que muitas dessas qualidades 

podem ser aprendidas e outras despertadas nas pessoas quando se está buscando 

realizar um sonho. Algumas características do empreendedor de sucesso citadas 

pelo autor, são: 

 Geralmente o empreendedor tem uma pessoa que o influencia a seguir esse 

caminho; 

 Tem iniciativa, autonomia; 
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 Otimismo diante dos obstáculos; 

 Necessidade de realização; 

 Prefere trabalhar sozinho, mas sabe manter e utilizar seus contatos 

(networking); 

 É um trabalhador incansável; 

 Tem perseverança e tenacidade; 

 É capaz de aprender com seus erros; 

 Procura ser diferente; 

 Possui forte intuição; 

 Acredita no que faz; 

 Sabe administrar bem seus recursos; 

 Sabe liderar; 

 Sonha, mas sabe transformar os sonhos em realidade; 

 Pensa no futuro e em longo prazo; 

 É pró-ativo; 

 Influencia pessoas; 

 Assume riscos moderados; 

 Sabe lidar bem com a ambiguidade e a incerteza; 

 Sabe analisar o ambiente em que vive e aproveitar as oportunidades. 

 

Para Chiavenato (2007), as características de um perfil empreendedor pode 

ser resumido em três categorias básicas, que são: A necessidade de realização, a 

disposição para assumir riscos e a autoconfiança. Para o autor essas três 

características seriam as mais importantes e seria o suficiente para o indivíduo ser 

caracterizado como empreendedor, mas cita outras que ele poderia ter, tais como: 

 Saber “fazer acontecer”; 

 Ter sensibilidade para os negócios; 

 Ter tino financeiro; 

 Saber aproveitar as oportunidades; 

 Saber transformar ideias em realidade; 

 Ter criatividade; 
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 Ter alto nível de energia; 

 Ter imaginação e perseverança; 

 Saber transformar uma ideia simples em algo bem sucedido. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Dornelas (2005), acredita que os 

empreendedores de sucesso são: 

 São visionários; 

 Sabem tomar decisões; 

 Fazem a diferença, agregam valor; 

 Sabem aproveitar as oportunidades; 

 São determinados e procuram não permanecer em uma rotina; 

 São comprometidos e dedicados; 

 São otimistas e fazem tudo com paixão; 

 São independentes e capazes de traçar o próprio destino; 

 São propensos a ficarem ricos; 

 São líderes natos; 

 São bem relacionados e cultivam suas relações (networking); 

 Fazem tudo com planejamento; 

 Buscam aprender e ganhar conhecimento constantemente; 

 Procuram usar seu capital intelectual para a realização de grandes feitos; 

 Agregam valor para a sociedade. 

 
 

De acordo com Fatturi (2013), nos perfis dos empreendedores de sucesso 

identificado por Dolabela (2006), Chiavenato (2007) e Dornelas (2005), existem 

muitas coisas em comum entre os três perfis. Pode-se então dizer que essas seriam 

as principais características de um empreendedor de sucesso de acordo com o 

estudo atual do empreendedorismo. São elas: 

 Necessidade de realização; 

 Dedicação; 

 Ter disposição para assumir riscos; 

 Saber aproveitar as oportunidades; 

 Saber transformar sonhos em realidade. 
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De acordo com Aidar (2007), por trás de um empreendedor de sucesso, há 

sempre uma vasta trajetória de tentativas frustradas, por isso quase todo 

empreendedor bem sucedido carrega consigo alguma história de fracasso. Para o 

autor, contar com o apoio moral dos amigos, conjugues e familiares, é de suma 

importância. 

 

 

2.5. Desemprego 

 
É possível definir desemprego como um causador de vários problemas para 

a sociedade em consequência da falta de capacidade do sistema econômico em 

promover uma ocupação produtiva para todos aqueles que o buscam. Para o cidadão 

desempregado e seus familiares, o desemprego pode provocar problemas 

psicológicos como: depressão, insegurança, sentimento de frustação, insatisfação 

com a vida, indignidade, diminuição da auto estima e sensação de inutilidade para 

o mundo social ao seu redor. 

Uma breve revisão histórica sobre o desemprego é fundamental para que se 

tenha uma noção clara a respeito do assunto. 

Até o século XVIII o termo desemprego simplesmente não existia. Podia se 

encontrar, na Europa, referências aos pobres, mendigos ou indigentes, quando se 

queria designar aqueles homens incapazes de garantir a sua sobrevivência, mas não 

havia ainda a noção de desemprego (SANTOS, 2000). 

No século seguinte, com o desenvolvimento das relações capitalistas de 

produção e, consequentemente com a consolidação do trabalho assalariado, surgem 

as primeiras noções do que se poderia chamar de desemprego, uma situação que 

representasse toda privação involuntária e passageira de trabalho ocasionada por 

qualquer motivo como doença, acidente, falta de trabalho, e feriados (COMTE, 

1995). 

A primeira fase do desemprego nasce, portanto, no século XIX juntamente 

com o conjunto de transformações que se consolidou com o surgimento do 
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capitalismo industrial. De acordo com Barreto (2005), o desemprego surge, 

inicialmente, pela impossibilidade de ingresso ou pela expulsão dos trabalhadores 

do setor secundário que se formava, de um lado, o trabalho de ofício era dizimado 

pelas transformações ocorridas nos meios de produção, engrossando as fileiras 

daqueles que precisavam vender sua força de trabalho para sobreviver, de outro, 

havia um processo de expulsão e atração dos trabalhadores do campo para os 

centros urbanos. 

Ainda segundo o autor somado a isso, o próprio processo de acumulação do 

capital proporcionava uma revolução nos meios de produção, aumentando a 

produtividade, “expulsando” trabalhadores das fábricas e alimentando, com isso, a 

fileira de desempregados. 

Embora as crises e transformações do século XIX tenham jogado numerosos 

trabalhadores na rua, ainda não se julgava útil, nesta época classificar estes 

trabalhadores (COMTE, 1995). 

Segundo Barreto (2005) aos poucos, com a consolidação da revolução 

industrial, os desempregados são separados dos pobres, miseráveis e indigentes e a 

falta de trabalho ocasionada por doença, acidente, invalidez passa a ser coberta 

pelos seguros e pela previdência, símbolos de garantias e direitos que aquele que 

era considerado trabalhador conquistara. 

É somente no século XX, a partir de 1925, em uma Conferência 

Internacional sobre o Desemprego, realizada na Inglaterra, que surge uma primeira 

definição do termo definida pelo BIT (Bureau Internacional do Trabalho), 

(COMTE, 1995). E então no final da década de 20 que surge a segunda grande fase 

do desemprego com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. No chamado 

período da Grande Depressão dos anos 30 o desemprego passa a preocupar com 

taxas crescentes que se aprofundam até 1940 (SANTOS, 2000). 

Os estudos voltados ao desemprego revelam a dificuldade de se trabalhar 

com este conceito devido a imprecisão com a qual o assunto é tratado e que essa 

imprecisão pode ter origem primeiramente em decorrer de diversos critérios que 

foram adotados para medir e definir aquilo que em cada grupo social se entende por 

desemprego (BARRETO, 2005). 
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De acordo com Sandroni (1994), o desemprego é classificado em várias 

categorias conforme suas causas: 

 Desemprego Cíclico: é o desemprego provocado por uma queda do ciclo 

econômico e da produção industrial. 

 Desemprego Disfarçado ou Subemprego: consiste na remuneração muito 

abaixo dos padrões aceitáveis, que afeta os trabalhadores não registrados. 

 Desemprego Friccional ou Normal: ocorre por um desajuste entre a oferta 

e a demanda de trabalho, quando empregadores com vagas desconhecem a 

existência de mão-de-obra disponível, e vice-versa. 

 Desemprego Sazonal: é o desemprego causado pela sazonalidade do 

produto ou serviço. Exemplos são os trabalhos em turismo e na agricultura. 

 Desemprego Tecnológico: origina-se em mudanças na tecnologia 

organizacional e de produção ou nos padrões de demanda dos consumidores 

(declínio de todo um ramo industrial defasado tecnologicamente). 

 

 
2.6. Informalidade 

 
Segundo Junior (2008), um dos temas que vem sendo destaque na mídia tem 

sido a economia informal, essa denominação pode representar fenômenos distintos, 

como por exemplo, a evasão e sonegação fiscais; terceirização; microempresas; 

trabalho temporário; trabalho a domicilio entre outros. 

O termo setor informal, de acordo com Jakobsen (2001), é originário do 

programa mundial de emprego da OIT (Organização Internacional do Trabalho) 

iniciado em 1969, onde estudos definem o setor informal como um conjunto de 

unidades de produção possuidor das seguintes características: Propriedade familiar 

de pequenos negócios, pequena escala de produção, aporte próprio de recursos, 

facilidade de ingresso, uso intensivo do fator trabalho e de tecnologia adaptaria, 

aquisição de qualificações profissionais a parte do sistema escolar de ensino, 

participação em mercados competitivos e não regulamentados pelo estado. 
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De acordo com Ribeiro (2006), a origem do trabalho informal, pode ser 

apresentada pelas formas alternativas de trabalho utilizadas pelas grandes empresas 

formais, como o trabalho em tempo parcial ou casual, os contratantes de prestações 

de serviços, as subcontratações para pequenas e desregulamentadas empresas 

terceirizadas. O mesmo autor afirma que existem muitos empreendedores informais 

que são considerados integrantes da economia informal e que mesmo de forma 

indireta a informalidade faz parte da população economicamente ativa. 

 

 

2.7. Oportunidades 

 
Uma oportunidade de negócio, uma vez idealizada, aparentemente dispara 

uma série de cruzamentos na mente do empreendedor. Porém, isso só é possível 

devido a uma base pré-construída pelo profissional, entretanto este processo não é 

consciente. A forma de pensar de um empreendedor é complexa, mas Dolabela e 

Filion (2000), nos esclarecem que, 

o empreendedor precisa dispor de uma estrutura 

de pensamento sistêmico e visionário, porque é 

com base nisso que poderá fixar seus objetivos e 

traçar o caminho para atingi-los – incluindo a 

previsão dos obstáculos e limites que poderá 

encontrar. Sem isso, poderá comprometer seus 

planos e se perder no processo. 

 

 
 

Estes cruzamentos mentais são interdisciplinares e são baseados em toda a 

experiência do indivíduo. Teoricamente é possível detalhar este processo, é o que 

nos mostra a tabela 2 a seguir que resume o que Dolabela e Filion (2000) chamam 

de “Processo de Visionário”. 

 

 

Tabela 2: Processo de desenvolvimento da visão 
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Passo Fase Conteúdo Categoria da 

visão 

Requisito Aprendizado 

adequado 

 

 
1 

Embrião Ideia do 

produto e/ou 

serviço 

Emergente Imaginação Bibliografias 

de estudos de 

atividades 

inovadoras 

2 Desenvolvimento Estudos de: 

mercado, de 

produto, de 

viabilidade 

Emergente Reflexão Orientação por 

outras pessoas: 

leituras sobre 

administração 

3 Forma Ideias de 

empresa 

Central Avaliação, 

bom senso 

Orientação, 

estudos de 

casos, 

discussão em 

grupo 

4 Alvo Objetivos a 

serem 

alcançados 

Complementar Concentração Conferencias; 

feedback 

Fonte: Dolabela e Filion (2000, P. 32). 

 

 

 

Segundo Dolabela (1999), quando se trata de uma oportunidade de negócio 

é comum a confusão com ideia de negócio. A diferença entre estes termos é que 

elas são frequentemente gerais e abstratas, enquanto oportunidades representam 

uma possibilidade concreta, voltada a sua realização efetiva. Logo uma 

oportunidade de negócio, surge da geração destas, mas vai além. As oportunidades 

de negócio se diferenciam das ideias no sentido de que oferecem a possibilidade de 

ocupar um nicho no mercado. 

Chiavenato (1998), apresentou as necessidades humanas como um modelo 

didático, teórico e abrangente, de muita utilidade a todos os tipos de profissionais. 

Na tabela 3 a seguir são apresentadas oportunidades que se elaboraram de 

acordo com as necessidades, este é um modelo de visão empreendedora. 
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Tabela 3: Das necessidades as oportunidades 

 
Necessidades Oportunidades 

Primárias Produtos alimentícios, lanchonete, confecção, 

construção civil 

De segurança Extintor de incêndio, iluminação, travas, serviços 

de vigilância 

Sociais Organização de eventos, impressos para seminários 

e feira 

De reconhecimento Joias, canetas de luxo, automóvel 

De realização Computador, máquinas e ferramentas 

Fonte: Dolabela e Filion (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO INOVADORA: 

“BAIRRO EMPREENDEDOR” 

O projeto “Bairro empreendedor”, consiste na elaboração de um curso de 

empreendedorismo mediante o qual pretende-se capacitar as pessoas do bairro 

Divinéia para que eles possam melhorar suas iniciativas empreendedoras e poder 

colocar em prática todo o conhecimento adquirido ao longo do curso sem medo de 

errar, persistindo, e sempre visando realizar seus objetivos. 

 

 
 

3.1. Público-alvo 

 
O público-alvo deste estudo são os trabalhadores informais e pessoas 

desempregadas do bairro Divinéia da cidade de Nossa Senhora da Glória – SE. A 
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pesquisa foi realizada na cidade de Nossa Senhora da Glória – SE, que possui uma 

área de 756,49 km², localizada na região semiárida do Estado de Sergipe, a uma 

distância de 126 km da capital Aracaju. É considerada a maior bacia leiteira do 

estado de Sergipe devido à grande produção de produtos lácteos e um elevado 

número de fabriquetas e laticínios. 

 

 

 
3.2. Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

 
A pesquisa foi realizada no bairro Divinéia que está localizado na cidade de 

Nossa Senhora da Glória – SE, com o intuito de coletar dados de pessoas que 

desejam empreender e/ou formalizar seu negócio buscando conhecimento sobre o 

empreendedorismo. A coleta de dados teve como objetivos específicos: 

 Identificar os empreendedores formais e informais do bairro Divinéia; 

 Identificar pessoas que estão aposentadas, desempregados e pessoas 

inseridas no mercado de trabalho, mas que deseja aumentar sua renda; 

 Buscar saber se existe um conhecimento adequado do empreendedorismo; 

 Fazer o cadastro de pessoas interessadas a participar de um curso-projeto 

que dará todas as informações necessárias para formalizar ou construir seu 

próprio negócio. 

Após a identificação do público-alvo que são os moradores do bairro 

Divinéia, o próximo passo é convidar estas pessoas para participarem da elaboração 

de um questionário (anexo I), buscando-se obter uma visão generalista de cada 

perfil, estas questões foram elaboradas através do embasamento teórico na pesquisa 

bibliográfica. Os questionários serão preenchidos pessoalmente para uma discussão 

mais aprofundada a respeito do assunto. 

 

 
 

3.3. Resultados da pesquisa 

 
Participaram da coleta de dados um total de 100 pessoas moradores do 

bairro Divinéia que se disponibilizaram a fazer parte da pesquisa. Essas pessoas 

foram visitadas individualmente, em suas próprias residências, foram apresentados 
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os objetivos da pesquisa, a proposta do projeto e em sequência coletou-se os dados 

através de um questionário (anexo A). A tabela 4 a seguir mostra a caracterização 

dessas pessoas. 

 

 
 

Tabela 4: Caracterização dos moradores do bairro Divinéia 

 
Categoria Quantidade 

Aposentados 28 

Desempregados 27 

Empreendedores formais 1 

Empreendedores informais 19 

Inseridos no mercado de trabalho 25 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

A coleta de dados da pesquisa revelou que das 100 pessoas entrevistadas, 

apenas uma tem o seu empreendimento formalizado, esse resultado é bastante 

preocupante, já que a cidade de Nossa senhora da Glória – SE é conhecida pelo seu 

desenvolvimento econômico. 

Os 19 empreendedores informais gostaram da ideia do projeto e ficaram 

bastante entusiasmados com a proposta. Destes empreendedores apenas 4 está no 

mesmo negócio a mais de 10 anos, os demais são iniciantes e estão se esforçando 

ao máximo para que seus negócios não venham a morrer. 

Dos 28 aposentados que fizeram a entrevista, 5 deles não demonstraram 

interesse algum em erguer o próprio negócio e afirmaram estar satisfeito com a 

renda mensal recebida. Porém os outros 23 aposentados desejam aumentar a renda, 

pois mostraram insatisfação com a renda mensal e a maioria declararam que esse 

valor não supre a necessidade de pagar por exemplo: o supermercado, água, luz, 

gás, medicação controlada, etc. 
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Dos 25 trabalhadores que já estão inseridos no mercado de trabalho, todos 

demonstraram interesse em empreender, porém 3 deles ainda sofrem com o trauma 

de ter seu empreendimento destruído por falta de conhecimento. 

Por fim a categoria dos desempregados, estes 27 sobrevivem a partir de 

programas do Governo Federal (Bolsa Família), e um serviço ou outro que lhe 

aparece para ganhar dinheiro no dia. A seguir as tabelas 5 e 6 mostrará mais 

resultados obtidos em relação a idade, e renda mensal, sexo e escolaridade. 

 

 

Tabela 5: Relação de renda familiar e idade dos moradores do bairro Divinéia 

 
Idade Total Renda mensal R$ Total 

Entre 18 e 35 anos 55 Até um salário mínimo 37 

Entre 35 e 55 anos 17 Até dois salário mínimo 33 

Entre 55 e 75 anos 19 Até três salário mínimo 25 

Acima de 75 anos 9 Mais que três salario mínimo 5 

Fonte: própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 6: Classificação dos moradores segundo escolaridade e sexo 

 
Sexo Total Escolaridade Total 

Feminino 67 Analfabeto 16 

Masculino 33 Até o fundamental 20 

_ _ Até o ensino médio 57 

_ _ Até o ensino superior 7 

Fonte: Própria 
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As tabelas acima mostram que apenas 5 pessoas das 100 entrevistadas 

recebem mais que três salários mínimo, o que nos leva a perceber que este é o 

momento ideal para realização do projeto, pois percebe-se a carência de uma melhor 

condição de vida destes moradores. 

Com relação a escolaridade, a maioria tem o ensino médio, fator de grande 

importância, pois facilitará a compreensão dos assuntos que serão ministrados no 

curso-projeto. 

 

 

3.4. Procedimentos do curso-projeto: “BAIRRO EMPREENDEDOR” 

 
Após o resultado da coleta de dados obtido através do questionário aplicado 

aos moradores do bairro Divinéia, será solicitado a prefeitura da cidade de Nossa 

Senhora da Glória, um espaço para realização do projeto “bairro empreendedor”. O 

Projeto será composto por palestras, cursos de capacitação e oficinas que serão 

ministradas por pessoas convidadas e experientes no assunto e terá duração de duas 

semanas. O conteúdo das atividades a ser inseridas no curso-projeto é com base as 

disciplinas de curso de pós graduação em Educação Empreendedora que serão 

apresentadas na sequência das tabelas 7 e 8. 

 

 
 

Tabela 7: Programação – Primeira semana 

 
Data Horário Conteúdo 

14/08 08:00 as 12:00 Educação empreendedora 

14/08 13:30 as 17:30 Contextos empreendedores 

15/08 08:00 as 12:00 Desenvolvimento de carreiras e negócios empreendedores 

15/08 13:30 as 17:30 Liderança, atitude e características do comportamento empreendedor 

16/08 08:00 as 12:00 Tipos de empreendedorismo 

16/08 13:30 as 17:30 Educação, trabalho e empreendedorismo 

17/08 08:00 as 12:00 Mercado, inovação e empreendedorismo 
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17/08 13:30 as 17:30 Gestão de pessoas e negociação de conflitos 

18/08 08:00 as 12:00 Noções básicas de gestão de projetos e processos 

18/08 13:30 as 17:30 Tipos de empreendedorismo, legislação, abertura de empresas com foco no 

MEI 

Fonte: Própria. 

 
Tabela 8: Programação – Segunda semana 

 
Data Horário Conteúdo 

21/08 08:00 as 12:00 Planejamento, modelo e planos de negócios 

21/08 13:30 as 17:30 Mesa redonda 

22/08 08:00 as 12:00 Oficina de elaboração de um plano de negócios 

22/08 13:30 as 17:30 Oficina de elaboração de um plano de negócios 

23/08 08:00 as 12:00 Oficina de elaboração de um plano de negócios 

23/08 13:30 as 17:30 Oficina de elaboração de um plano de negócios 

24/08 08:00 as 12:00 Palestras 

24/08 13:30 as 17:30 Palestras 

25/08 08:00 as 12:00 Depoimento de pessoas e negócios de sucesso 

25/08 13:00 as 17:30 Apresentação dos planos de negócios 

Fonte: Própria. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa aponta a grande necessidade de intervenção no ambiente 

socioeconômico do bairro Divinéia, localizado na cidade de nossa senhora da 

Glória – SE, afim de estruturar os moradores deste bairro ao empreendedorismo 

formal mostrando-lhes todas as etapas para se abrir um novo negócio, e que esse 

negócio não venha a morrer após alguns anos. 

Desta forma o curso-projeto de “Bairro Empreendedor” fornecerá todas as 

ferramentas para o conhecimento dessas pessoas para iniciação do 

empreendedorismo, e para as que já estão inseridas no mundo do 

empreendedorismo, o curso almeja incentivar a se formalizarem para garantir o 

sucesso profissional destas pessoas. 
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5. CONCLUSÕES 

 
Partindo do pressuposto da implantação do objetivo proposto, participarão 

do projeto 94 pessoas que serão capacitadas adequadamente no prazo de duas 

semanas e terão suas habilidades empreendedoras multiplicadas e enriquecidas 

pelos cursos, palestras e oficinas, assistidos ao longo do projeto para atender as 

necessidades da região. 

De alguma forma o projeto “Bairro empreendedor” será de grande 

importância para estas pessoas, e para o município, devido no momento não existir 

nenhum conhecimento, vindo deles a respeito do assunto, elas passarão a mudar o 

estilo de vida, através desse conhecimento que o curso lhes proporcionará. 
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Apêndice A: Questionário aplicado aos moradores do bairro Divineia 

Fonte: Própria. 

Questionário 

1- Qual o seu gênero? 

Feminino (  ) Masculino ( ) 
 

2- Qual a sua Idade? 

Entre 18 e 35 anos ( ) 

anos ( ) 

Entre 35 e 55 anos (  ) Entre 55 e 75 anos ( ) Acima de 75 

3- Nível de escolaridade. 

Analfabeto ( ) 

superior ( ) 

Até o ensino fundamental ( ) Até o ensino médio ( ) Até o ensino 

4- Quantas pessoas moram na sua casa? 

Uma (  ) Duas ( ) até cinco ( ) Mais que cinco ( ) 

5- Quais das categorias a seguir refere-se a sua situação atual? 

Aposentado ( ) Empreendedor formal ( ) Empreendedor informal ( ) 

Desempregado ( ) Inserido no mercado de trabalho ( ) 
 

6- Se você é empreendedor a quanto tempo você está no mercado? (Obs. Se não for 

não precisa responder). 

7- Você está satisfeito com a sua situação financeira atual? 

 

Sim (  ) Não ( ) 

 

Porquê:  _ 

8- Qual a sua renda atual? 

Até um salário mínimo ( ) 

Mais que três salario mínimo ( ) 

Até dois salário mínimo ( ) Até três salario mínimo ( ) 

9- Você deseja aumentar a sua renda? 

 

Sim (  ) Não ( ) 

 

10- Você já teve algum tipo de empreendimento que não deu certo? 

 

Sim (  ) Não ( ) 

 

11- Você deseja ser um empreendedor? 

 

Sim (  ) Não ( ) 

 

12- Você quer fazer parte do projeto “Bairro Empreendedor”? 

Sim ( ) Não ( ) 


