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RESUMO. 

Empreendedorismo é inovar ou criar algo novo, com o intuito de obter o retorno 

financeiro, melhorar a Qualidade de Vida da sociedade, dedicando tempo e esforços, 

todavia a evolução do empreendedorismo no Brasil desde a colonização até os dias 

atuais, os quais discorrerão sobre o tema empreendedorismo por necessidade, 

passando por um estudo de caso para diagnosticar as principais dificuldades, 

imprevistos e fatores externos que possa influenciar no fracasso ou a conquista de um 

negócio em Ascensão. E a importância da inovação e seus tipos e métodos que possa 

está colaborando para o empreendedorismo atual.  

 

INTRODUÇÃO. 

Em decorrência a fatores econômicos enfrentado recentemente no país, as 

pessoas passaram a buscar novos meios de subsistência e viram no 

empreendedorismo uma oportunidade rentável de alavancagem financeira, entretanto 

a falta de instrução técnica e financeira se torna uma armadilha aos “empreendedores 

por necessidade” que muitas vezes, se aventuram despreparados e sem qualificação 

técnica, no que ocasiona em falência como divulgado pelo IBGE,  que 708,6 mil 

empresas são criadas e entram no mercado, contrapondo a 713,6 mil que são fechadas 

anualmente em seus 5 primeiros anos.  

Portanto, o presente artigo visa reconhecer o empreendedor e através de 

entrevista será pontuando eventuais erros e problemas assim apontados métodos 

corretivos que sejam eficazes ao micro e médio empreendedor, apresentando 

eficientes meios, para inserir o novo empreendedor no mercado e reduzir ao mínimo 

a possibilidade de erros que acarretem em falência, que possa dar suporte tornando-

se competitivo e inovador para se tornar um empreendedor de sucesso. 

Como metodologia, foi adotado o critério de entrevista, e aplicação de estudo 

de caso prático. Todavia a ideia é apontar possíveis “empreendedores por 

necessidade” identificando as deficiências técnicas, práticas administrativas deste tipo 

de empreendedorismo. Tendo com a principal finalidade contribuir de algum modo 

agregando informações aos empreendedores por necessidade, pretendendo 

desenvolver uma cadeia de empreendedores por oportunidade auxiliando de algum 

modo os mesmos para que obtenha sucesso.  
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OBJETIVO. 

O objetivo é estar compreendendo os tipos de empreendedores e os que os 

leva a empreender nos dias atuais e a sua importância, tipos e métodos de inovação 

para o sucesso do empreendedor em sua organização. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória com entrevista em 

profundidade com um empreendedor. 

O estudo adota uma posição epistemológica interpretativa, procurando explicar 

o fenômeno em estudo, segundo o ponto de vista do sujeito pesquisado, não lhes 

impondo pontos de vista externos e formulados aprioristicamente. Ao pesquisador que 

adota este tipo de enfoque, cabe captar o significado que as pessoas dão às coisas e 

ao seu entorno, ou seja, busca-se compreender os fenômenos que pesquisa. Em 

pesquisas qualitativas, em geral, adota-se um enfoque indutivo, usando métodos e 

técnicas eficiente e eficaz com base a estudos científicos já comprovados. 

 

CONCEITO HISTÓRICO DO EMPREENDEDORISMO. 

O empreendedorismo teve seu início desde os Homo Habilisa mais de dois 

milhões de anos A.C os quais já tinham o habito de caçar para sobreviver, e foi a partir 

dê que o homem viu a necessidade confeccionar objetos para auxiliar em seus 

trabalhos manuais facilitando assim a vida dos mesmos. Segundo a autora 

“JONATHAN, Eva Gertrudes (2018) ”. 

Posteriormente pôde-se observar o caso dos Egípcios que desenvolveram uma 

forma inovadora de empreendedorismo para o seu tempo, os quais fizeram grandes 

construções que podem ser vistas e contempladas até os tempos atuais, onde as 

mesmas só foram possíveis com muitos esforço onde cerca de trinta mil homens 

trabalhavam na construção das pirâmides, que levaram vinte anos para serem 

construídas.  

Todavia o que era destinado a sobrevivência dos homens primitivos ganhou 

forma, pois viram grandes possibilidades econômicas, conforme o autor “Fernand 

Braudel em seu livro A Dinâmica do Capitalismo, (1987), editora Rocco” diz: 
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As grandes concentrações econômicas pedem concentrações de meios 

técnicos e o desenvolvimento da tecnologia: assim ocorreu com o Arsenal de Veneza 

no século XV, com a Holanda no século XVII, com a Inglaterra no século XVIII. 

Vale a pena enfatizar que os grandes navegadores do século XVI, com suas 

grandes expedições em direção aos caminhos das índias, ganharam destaque pois, 

mantinham a economia da época aquecida e com rotatividade sempre com novos 

produtos ,  com isso foi descoberto a América e junto com ela a possibilidade de 

exploração de novas riquezas porém de imediato não foi encontrado, onde Pedro Vaz 

de Caminha teve um olhar visionário e passou a explorar o então Pau Brasil, 

consequentemente veio a exploração de cana-de-açúcar, trazido pelos portugueses, 

após averiguação de seu desenvolvimentos nas terras férteis Brasileiras. Já no século 

XVII encontrou-se o ouro na então chamada Vila Rica em Minas Gerais e passou a 

ser explorado o ouro, que levou muita riqueza para Portugal.  

Com a escassez dos empreendedores da época viu-se obrigados a procurar 

novas formas de Mercantismo com isso passa pelo período da revolução industrial na 

Europa, e com suas influencias permanecem até hoje surgindo uma nova forma de 

empreender.  
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