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RESUMO 
 

                                Este artigo tem como finalidade apresentar aos leitores uma 
breve reflexão sobre o fenômeno do empreendedorismo no Brasil e as possíveis 
causas de sucesso ou de fracasso. 
                    Em pesquisa realizada pela GEM (2006) demonstra que em cada 5 
brasileiros 1 pretende abrir um negócio próprio. Um dos fatores considerados como 
de fundamental importância para a abertura de  novos negócios tem sido a crise 
econômica, na qual vem cada dia mais apresentando uma defasagem com relação a 
abertura de novos empregos, com isso o mercado não consegue absorver o grande 
índice de pessoas desocupadas, acarretando  assim uma transformação no mundo do 
trabalho.  
                        Com certeza você leitor pode estar incluído neste número de pesquisa. 
Então é necessário que se estude sobre estes fatores para se obter uma melhor 
compreensão desse fenômeno. 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

                              O tema empreendedorismo, compreendendo desde a origem da 
palavra até sua importância estratégica para o desenvolvimento econômico de um 
país é hoje um fenômeno global, dadas as profundas mudanças nas relações 
internacionais entre nações e empresas, no modo de produção, nos mercados de 
trabalho e na formação profissional.  
                     O Brasil é citado como um dos países mais criativos do mundo, mas 
precisa melhorar no que se relaciona à consolidação de milhares de iniciativas na 
abertura de novos negócios, assim como na formação de empreendedores , pois será 
fator fundamental para o progresso econômico e social como também fonte de 
geração de novos empregos.  
                      No entanto é de fundamental importância o estudo desses fatores para 
uma melhor compreensão da disciplina de empreendedorismo que tem como foco 
norteador contribuir para o crescimento profissional.  

           

 
DESENVOLVIMENTO 

 
  
                                O empreendedorismo tem sido muito difundido no Brasil nos 
últimos anos, particularmente na década de 1990, e hoje ser um empreendedor é 
quase um imperativo, pois é importante lembrar que por trás de novas idéias que vem 
revolucionando a sociedade, há sempre um visionário, que com seu talento, somado à 
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análise, planejamento e capacidade de implementação, é responsável por 
empreendimentos de sucesso. 
                                   Para Timmons( 1994 ) , O empreendedorismo é uma revolução 
silenciosa, que será para o século 21 mais do que a revolução industrial foi para o 
século 20. È um fenômeno no qual tem sido considerado como ferramenta de 
transformação na economia de um país. 
                            Desde meados da década do século XX, O termo 
empreendedorismo vem sendo alvo de várias pesquisas em busca de identificar o que 
leva um indivíduo a abrir um negócio e consequentemente quais os fatores que levam 
essa empresa ao sucesso ou ao fracasso.   
                          Um dos fatores considerados como de fundamental importância para 
a abertura de novos negócios tem sido a crise econômica, na qual vem cada dia mais 
apresentando uma defasagem com relação à abertura de novos empregos, com isso o 
mercado não consegue absorver o grande índice de pessoas desocupadas, acarretando 
assim uma transformação no mundo do trabalho.  

                 De acordo com DOLABELA ( 1999, p.39 ), 

 A década de 1990 tem sido marcada pelo aumento da opção 
pelo auto-emprego e pelo surgimento de empreendedores 
involuntários, representados principalmente por recém – 
formados e por trabalhadores demitidos de corporações e 
órgãos públicos em virtude de reestruturação, fechamento, 
privatizações, fusões, ou seja: pessoas que, não conseguindo 
colocação ou recolocação no mercado, se vêem forçadas a 
criar seu emprego como única alternativa de sobrevivência. 

                        Mediante citação, torna-se imprescindível refletir sobre a contribuição 
desse novo empreendedor para o mercado e a economia do país; pois são inúmeras as 
novas empresas que estão surgindo neste novo cenário econômico.   

                      Vale salientar, que o neoliberalismo preponderou na década de 90 nos 
países em desenvolvimento, influenciando assim, os governantes de forma bastante 
agressiva a tomada de decisão, no sentido de que as empresas públicas deveriam a 
partir de então se tornar empresas privadas, com isso forçando cada vez mais as 
pessoas a buscarem alternativas de sobrevivência no mercado de trabalho, fator pelo 
qual acarretou uma transformação na economia.   

                    Neste contexto, a quantidade de empresas que abrem e fecham  
prematuramente  representam  um alto índice de negócios  sem sucesso, pois, todas 
as pesquisas sobre micro e pequenas empresas (MPEs) no Brasil mostram que existe 
um elevado grau de mortalidade entre elas. A pesquisa mais recente, realizada pelo 
SEBRAE, (2005), afirma que 49,9% das empresas encerram suas atividades com até 
2 anos de existência.  
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                      Os empreendimentos surgidos no Brasil, basicamente derivam: da 
oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento técnico sobre determinado 
produto ou processo; da idéia de possuir independência funcional (não ter patrão nem 
horários a cumprir); ter sobra de recursos financeiros; e/ou ser a única alternativa 
frente ao grande volume de desempregados. 

                   Essas variáveis que levam ao nascimento de uma nova empresa, na sua 
grande maioria não passam por uma avaliação fria e calculada dos riscos e problemas 
que deverão ser identificados e enfrentados por qualquer empreendimento que deseje 
obter êxito em suas atividades. Entretanto a criação de MPEs é portanto vista pelos 
governos como uma forma de gerar empregos. 

                Mediante contextualização, faz-se necessário o seguinte questionamento: O 
Porquê do Sucesso de Poucos? 
              Vários são os fatores que devem ser considerados para responder essa 
questão, isto é, que justifique o alto índice de mortalidade das empresas.   
               Para alguns autores, o fato que impulsionam os empreendedores a abrir um 
negócio, ainda é à busca da realização de um sonho. Mas no momento em que as 
portas desse novo negócio se abrem é que os problemas começam a surgir, a 
burocracia, a legislação extensa, a falta de identificação de oportunidade e muitas 
vezes o desconhecimento de fatores externos ligados ao tipo de negócio, levam 
muitos deles a fracassarem. 
                       Contudo, é importante salientar que a extinção de uma empresa, que 
possa ser visto como o insucesso do empreendimento, não significa necessariamente 
o fracasso do empreendedor, uma vez que as circunstâncias que levam ao 
fechamento de uma empresa são as mais variadas possíveis, pois em alguns casos, 
existem varáveis nas quais o empresário não pode controlar.                                         
                     Segundo as pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor – 
2005, entre os principais riscos e problemas enfrentados pelas micro e pequenas 
empresas no Brasil, podemos destacar: a falta de um plano de negócios devidamente 
ajustados à realidade do mercado; falta de avaliação das necessidades a serem 
atendidas para operacionalização das metas estabelecidas no plano; falta de 
acompanhamento de resultados obtidos e revisão dos processos executados; falta 
de capacidade para gerenciar as diversas áreas (finanças, contabilidade, compras, 
vendas, estoques, marketing, recursos humanos, etc.) que envolvem as tomadas de 
decisão de qualquer empreendimento; falta de perseverança para negócios viáveis; 
falta de capacidade para lidar com as adversidades; falta de capacidade para 
adaptar-se e/ou aproveitar as oportunidades que o mercado exige e/ou oferece. 
                Entende-se que esses sejam os principais problemas enfrentados pelo 
empreendedor, que muitas vezes aponta para a falta de crédito e incentivos 
governamentais como o principal motivo para seus insucessos nos negócios. No 
entanto, não revisam suas práticas de administrar o empreendimento e não percebem 
que a disponibilização de recursos para projetos e produtos inviáveis¹, poderá 
disfarçar os péssimos resultados da empresa, e com isso contribuir para a falência 
definitiva não só do empreendimento, como também do proprietário. 
 
                       
__________________ 
¹ Que não geram riquezas ou que o mercado não assimila, segundo Botto, p.57. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                       Com o constante aumento do desemprego, muitos ex-funcionários de 
empresas têm se jogado, sem qualquer preparo, na aventura de montar um negócio próprio, 
com o sonho de independência financeira, de liberdade e de ficar rico. A história tem 
mostrado que uma pequena parcela desses mesmos aventureiros, também chamados de 
empreendedores, são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico e 
crescimento do país.  

                        Porém, a grande maioria encontra uma nova decepção quando opta pelo 
negócio próprio e acaba conhecendo uma realidade cruel, a qual mostra quão vil é o 
mercado com aqueles que não estão preparados.  

                            Por isso julgamos necessária uma maior conscientização e qualificação 
gerencial dos novos empreendedores como forma de alavancar e sustentar o bom 
desempenho do Micro e Pequeno Empreendedor. 

                          Percebe-se no entanto, que existe um grande interesse do governo e de 
entidades voltadas para esse fim, em auxiliarem no desenvolvimento desses 
empreendimentos, mas na verdade o próprio empreendedor muitas vezes não consegue 
aproveitar 50% desses auxílios, simplesmente por desconhecer as reais necessidades de sua 
empresa. 

 

 

. 
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