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1. RESUMO 

O empreendedor é um ponto importante para o crescimento econômico de uma 

sociedade. Este estudo tem como objetivo principal considerar os motivos que levam 

o pequeno empresário paulistano a empreender. Como objetivos específicos, 

pretende identificar suas necessidades e sua percepção de como a Quarta Revolução 

Industrial pode impactar em seu empreendimento. Inicialmente, será feito um estudo 

de natureza exploratória, sendo os dados a serem coletados por meio de entrevistas 

com dez pequenos empresários, selecionados por facilidade de acesso e, 

posteriormente, submetidos à análise de conteúdo. O roteiro foi adaptado a partir de 

Dornelas (2005). Depois, será feito um estudo de natureza descritiva, com 

questionário fechado, suportado pela ferramenta Survey Monkey, a ser disponibilizado 

nos grupos de empreendedores existentes nas redes sociais. Os resultados 

preliminares revelam que a motivação de empreender é por necessidade ou por 

oportunidade. A primeira é efeito da ausência de emprego, enquanto a segunda 

decorre da vontade de ter o negócio próprio (VALE; CORREA; REIS, 2014). A Quarta 

Revolução Industrial impactará, provavelmente, no aumento de ambos os tipos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Cada vez mais os paulistanos vêm encontrando novas oportunidades de 

trabalho e renda extra para criação de novos negócios. Tornar-se empreendedor vai 

além das expectativas da própria renda, pois a nova empresa gera emprego e produz 

produtos ou serviços que suprem as necessidades da sociedade. Por outro lado, no 

cenário atual, a chamada quarta revolução faz com que eles tenham que se adaptar 

continuamente às novas tecnologias o que pode ser percebido como um problema 

que ao mesmo se transforma em uma nova oportunidade.  

Na literatura, existem várias abordagens sobre o perfil do empreendedor. 

Entretanto, há uma lacuna quanto à motivação a empreender do pequeno empresário 

paulista como também não existem pesquisas sobre como eles se veem num futuro 

próximo, impactados pela Quarta Revolução Industrial, motivo da relevância deste 

estudo.  

3. OBJETIVOS  

Este trabalho pretende analisar a motivação do pequeno empresário paulistano 

a empreender. Os objetivos específicos visam identificar suas necessidades a serem 

atendidas e sua percepção de como a 4ª revolução impactará seu negócio. 



4. METODOLOGIA 

A pesquisa é de natureza exploratória e, num segundo momento, de natureza 

descritiva, onde serão retratadas as motivações do pequeno empreendedor e sua 

percepção frente à nova revolução que se aproxima. Inicialmente, efetuou-se um 

levantamento bibliográfico e está em andamento uma pesquisa de campo com 

entrevistas a empreendedores, selecionados por facilidade de acesso, a partir de 

questionário adaptado de Dornelas (2005). Posteriormente, serão coletados dados 

quantitativos por meio de questionário fechado a ser encaminhado em redes de 

pequenos empreendedores existentes. Será utilizada a ferramenta Survey Monkey. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O empreendedor gera transformações e é um ponto chave ao crescimento 

econômico. Construtor de novos negócios, produz novas ideias, cria empregos e 

impulsiona talentos, aproveitando as oportunidades antes que outros façam 

(DORNELAS, 2005). É aquele tipo de pessoa que sempre faz planos e idealiza coisas 

novas, pois, além de imaginativo, é capaz de fazer acontecer (MAXIMIANO, 2012). 

Por outro lado, o sucesso de uma pequena empresa depende muito do que está por 

trás do empresário, suas características de personalidade, sendo, algumas delas, 

ligadas ao espirito empreendedor como a criatividade e capacidade de 

implementação.  

Em contrapartida, qual sua motivação? Segundo Maslow (apud ROBBINS, 

2008), os indivíduos são movidos a ações que suprem diferentes necessidades em 

ordem hierarquicamente pré-estabelecidas. Para poder suprir as necessidades 

secundárias é preciso que sejam atendidas as primárias, que são consideradas as 

básicas para a sobrevivência humana, sendo elas a fisiológica e a de segurança. As 

necessidades secundárias são entendidas como as sociais, seguidas de estima e, 

posteriormente, auto realização. Tais necessidades podem ser diferenciadas de 

acordo com a motivação pessoal de cada indivíduo. 

Existem sempre motivações por trás de cada empreendedor seja ela por 

necessidade ou por oportunidade (VALE; CORREA; REIS, 2014). A por necessidade 

é consequência da falta de opção no mercado de trabalho e baixo nível de 

empregabilidade. Na por oportunidade, os empreendedores encontram uma chance 

de negócio e decidem empreender mesmo possuindo outras possibilidades de renda. 



A vivência da quarta revolução industrial acerca atualmente a sociedade e 

induz os empreendedores a lidar com as novas tecnologias e transformações que 

impactam a forma de viver, trabalhar e relacionar-se (SCHWAB,2016). Se não houver 

adaptação à realidade vigente, seu negócio não se sustentará.  Os efeitos da 

automação e da inteligência artificial elevam o aumento da proporção de empregos 

em risco, pois as ocupações são substituídas pela automação, como atividades 

intensivas em mão de obra, além de trabalhos qualificados no setor de serviços. O 

uso de inteligência artificial deverá eliminar os empregos de grande parte da classe 

média (MAGALHÃES; VENDRAMINI, 2018). Essa situação induzirá ao aumento de 

empreendedores por necessidade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A literatura percorrida permitiu elaborar uma reflexão sobre o provável aumento 

do empreendedorismo por necessidade com a chegada da 4ª Revolução Industrial. 

No envio do questionário qualitativo, via áudio gravado no WhatsApp, o retorno foi 

baixo, o que mostra necessidade de substitui-lo por entrevistas presenciais. 
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