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EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
ESTUDO DE CASO: EMPRESA R.A HORT FRUT 

 

RESUMO 

O intuito desse Artigo de Iniciação Científica é aplicar conceitos do 

empreendedorismo com a participação de ferramentas de tecnologia e inovação 

para melhorias no processo da microempresa R.A Hort Frut que atua no ramo de 

transporte alimentos hortifrutigranjeiros direcionados para bares, restaurantes, 

escolas, hotéis, padarias e empresas. Então este estudo visa explorar o setor de 

hortifrutigranjeiro, que é responsável pelo abastecimento de diversas redes 

varejistas, e como conceito exploratório, este estudo podemos compreender que os 

processos desenvolvidos e implantados com o apoio da tecnologia, fizeram ou faz 

com que a empresa consiga atingir seus objetivos, reduzindo custos e aumento a 

qualidade dos produtos entregues aos clientes. Segundo Dornelas (2005), 

empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, 

levam a transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação 

destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso, enxuto e de alta 

performance. 
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INTRODUÇÃO 

Em um mercado altamente competitivo, o ato de inovar tornasse um dos 

fatores mais relevantes para micro e pequenas empresas se sobressaírem e 

alinharem seu negócio a economia frente as grandes organizações. Inovar está 

ligado ao ato de criar algo novo e com o avanço da tecnologia, ocorrem situações 

dentro do cenário atual que tem obrigado muitas empresas a repensar e criar suas 

ideias e a referência de inovação é muito maior do que adotar novas tecnologias, 

mas sim atender as necessidades do mercado.  

Segundo Dolabela (2006, p. 26), vemos que o empreendedorismo não é um 

tema novo ou modismo: existe desde sempre, desde a primeira ação humana 

inovadora, com o objetivo de melhorar as relações do homem com os outros e com 

a natureza, onde também é o envolvimento de pessoas e processos que, em 

conjunto, levam a transformação de ideias em oportunidades. 



De acordo com o levantamento do SEBRAE (2017) em parceria com a FGV, 

as micro e pequenas empresas, representam 27% do PIB do país, essas 

informações mostram como são decisivas para a economia do Brasil e trouxeram o 

objetivo central desse artigo, mostrar qual a importância do tema e como pode e 

precisa ser trabalhado o desenvolvimento de empreendedorismo com inovação 

dentro de pequenos negócios que estão ligados diretamente ao crescimento e 

riqueza do país, tendo como resultados geração de empregos,consumo, lucro, 

investimento, sendo fundamental não apenas por quantidade, mas com participação 

e significado na economia. 

A importância das micro e pequenas empresas na economia nacional. Em 

decorrência do crescimento do empreendedorismo em escala nacional, as MPE’s 

têm ocupado lugar de destaque no cenário econômico. Vejam na figura a seguir, 

fatores chaves de sucesso do Hort Frut: 

 

Figura 1: Etapas do comércio em Hort Frut. 

 
Fonte: SEBRAS (2014) 

 

De acordo com o SEBRAE (2014), as MPE’s chegaram a ter uma margem 

de 27% de participação em 2011. Já nos dias atuais, o Brasil conta com mais de 10 

milhões de MPE’s, ou seja, esse número representa que mais de 95% das empresas 

nacionais são consideradas de pequeno porte, gerando 52% dos empregos formais. 

Um fator de extrema importância é a contribuição das MPE’s no PIB (Produto Interno 

Bruto) do país, representando 27% do montante. De acordo com Schumpeter 



(1961), vemos que o empreendedorismo está aliado diretamente ao crescimento 

econômico de um país. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento deste estudo de caso está ligado às melhorias 

qualitativas de microempresas, como cenário atual, planejamento e estratégia para 

crescimento no mercado, o que pode contribuir para a melhora da economia, 

gerando receitas e oportunidades de emprego, usa de ferramentas tecnológicas 

como, por exemplo, as mídias, redes sociais para divulgação da empresa e de seus 

produtos. 

Um ponto interessante é mostrar a transformação das organizações, o início, 

suas melhorias ao decorrer dos anos, dificuldades que enfrentaram a forma em que 

conduziram a gestão para chegar ao cenário em que estão hoje e o que pode ser 

feito para contribuir com o crescimento da empresa, seja planejar, expandir, 

aumentar demandas, etc. O que vale ressaltar é que com o crescimento além das 

micro empresas evoluírem, ganharão espaço e destaque no mercado. 

 

OBJETIVO 

Este artigo tem como objetivo demonstrar como o desenvolvimento 

tecnológico pode ser trabalhado em uma micro ou pequena empresa e quais 

resultados pode trazer. 

 Utilizamos como estudo de caso, a empresa R.A Hort Frut, quem atua no 

ramo de transporte alimentício perecíveis. Trouxemos como base também o estudo 

do comportamento empreendedor desenvolvida por McClelland (1961) em The 

Achienving Society e como as características empreendedoras podem influenciar 

seu negócio. 

 

METODOLOGIA 

O método utilizado nesse artigo é a pesquisa qualitativa sobre o estudo dos 

processos da empresa em questão e seus resultados diante da utilização de 

ferramentas de empreendedorismo e inovação. A pesquisa qualitativa não procura 

enumerar e/ou medir os eventos estudados, envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos 



segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em 

estudo (GODOY, 1995, p.58) 

Yin (2001, p. 12), analise que um estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo, dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos. 

Também será aplicado estudos bibliográficos com referências de autores, 

livros, teses e pesquisas para fundamentação do tema. 

 

 BREVE CONCLUSÕES 

Como nosso trabalho e pesquisa ainda está em fase de análise e 

desenvolvimento, nota-se que a população está preocupada com a saúde, indo para 

a academia e também se alimentando melhor e mais naturalmente, onde há a 

preocupação com a qualidade de vida.  

Hoje em dia cada vez mais a população tem adotado novos hábitos 

alimentares, onde a inclusão de frutas e verduras estão cada vez mais presentes no 

dia-a-dia, principalmente se forem produtos orgânicos e tem algumas boas práticas 

e modelos que podem te auxiliar numa produção mais efetiva e sustentável de 

hortifruti e até alguns projetos para alavancar as vendas e empreender no ramo. 
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