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RESUMO

 O empreendedorismo desempenha um relevante pa-
pel na economia, de forma essencial nos pequenos negócios. 
É através dele que novas empresas são criadas e consequen-
temente, muitos empregos e inovações surgem em vários 
seguimentos. Percebe-se uma grande quantidade de micro e 
pequenos empresários que se aventuram nos negócios sem ao 
menos ter uma noção de gestão e estratégia, que se resultam 
em empreendimentos que não permanecem no mercado por 
muito tempo. O objetivo deste artigo foi demonstrar a impor-
tância da formação empreendedora, sendo esta uma ferramen-
ta de apoio às micro e pequenas empresas. A metodologia 
empregada foi a pesquisa bibliográfi ca, através do levanta-
mento de trabalhos dos principais autores, que versam sobre 
o empreendedorismo, empreendedor e micro e pequenas em-
presas. Foi possível observar que a formação empreendedora, 
tanto no âmbito educacional, a partir de processos de aprendi-
zado, acumulam conhecimentos e habilidades, como também 
mediante experiências adquiridas ao longo da vida, infl uencia 
e proporciona uma contribuição para o desenvolvimento das 
micro e pequenas empresas, o que favorece a permanência 
destas no mercado.

Palavras-chave: empreendedorismo, empreendedor, forma-
ção empreendedora.

1 INTRODUÇÃO
 
 O empreendedorismo a cada dia se fortalece mais. O 
empreendedor impulsiona o desenvolvimento do meio ao qual 
está inserido, transforma sua realidade e produz alternativas 
viáveis, para alcançar os objetivos traçados. 
 Deste modo, o empreendedor tem a capacidade de 
perceber uma oportunidade que pode ser transformada em um 
negócio e colocar suas ideias em prática. Muitos até percebem 
uma oportunidade, mas poucos as concretizam.
 Já as micro e pequenas empresas (MPEs), são respon-
sáveis por grande parte do desenvolvimento do país, assim é 
importante despender especial atenção no sentido de investi-
gar eventuais riscos e oportunidades, para apoiar o seu cresci-
mento e fortalecimento.
 Neste sentido, a formação empreendedora desenvolve 
o indivíduo, e o considera em todas as suas fases, convivên-
cias, experiências adquiridas e/ou participação em capacita-
ções, melhorando assim, a atuação destes empreendedores 
nas organizações.
 O objetivo geral desta pesquisa é entender a importân-
cia da formação empreendedora para a permanência das micro 
e pequenas empresas no mercado, busca detalhar os seguintes 
aspectos: conceitos de empreendedorismo, o empreendedor e 
suas características e micro e pequenas empresas.
 A relevância deste trabalho explica-se pela importân-
cia do empreendedorismo no crescimento do Brasil, com uma 
grande quantidade de empresas sendo abertas a cada dia. Jus-
tifi ca-se pela necessidade de refl exão teórica que demonstre a 
relevância da capacitação e formação no âmbito do empreen-
dedorismo, no que tange a permanência das micro e pequenas 
empresas no mercado.
 A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfi ca, 
mediante o do levantamento de trabalhos dos principais auto-
res, que versam sobre empreendedorismo, micro e pequenas 
empresas e a formação empreendedora.

2 EMPREENDEDORISMO

 O empreendedorismo é um conceito que cada vez mais 
adquire força no Brasil. Inicialmente considerado, de forma 
restrita, como um fenômeno associado à criação de empresas, 
o empreendedorismo, mais recentemente, teve seu signifi cado 
ampliado para manifestações humanas voltadas para a rea-
lização de novos projetos organizacionais independentes ou 
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vinculados a uma organização já existente. O fenômeno do 
empreendedorismo é complexo, de muitas faces e difícil de 
ser abordado de uma única maneira (GIMENEZ; FERREIRA; RA-
MOS, 2012). 
 De acordo com Dolabela (2008), empreendedorismo é 
uma livre tradução que se faz da palavra entrepreneurship, e 
contém as ideias de iniciativa e inovação. 
 Com o propósito de sistematizar os conceitos encon-
trados, apresenta-se na página a seguir a tabela 1, que contém 
as defi nições de empreendedorismo, segundo os autores pes-
quisados.
 No empreendedorismo, a busca pela realização pesso-
al e profi ssional é constante, sendo que as ideias executadas 
proporcionam a inovação e o desenvolvimento de uma postura 
crítica, sem o conformismo com a situação. Signifi ca ter dispo-
sição para sair da zona de conforto e promover novos desafi os 
profi ssionais. 
 Sem conceitos alinhados para o termo empreendedo-
rismo, não há uma unanimidade entre os estudiosos do assun-
to para defi nir se o sucesso de cada empreendedor depende 
da sua exposição às mesmas circunstâncias. Dolabela (2008) 
destaca ainda que não existem paradigmas ou padrões que 
possam garantir que, a partir de certas circunstâncias, haverá 
um empreendedor de sucesso. 
 Hisrich, Peters, Shepherd (2009) afi rmam que o em-
preendedorismo atua como uma força positiva no crescimento 
econômico, pois serve como uma conexão entre a inovação e 
o mercado. Hoje o mercado oferece abertura e espaço quando 
se fala em soluções novas e criativas. Por meio do empreende-
dorismo buscam-se oportunidades em um universo em que a 
inovação, a criatividade e a ousadia são essenciais.

Tabela 1 – Defi nições de empreendedorismo de acordo com os 
autores pesquisados
Autor Defi nição de empreendedorismo

Dolabela (2008) É uma forma de ser e não de 
fazer, uma concepção de mundo, 
uma forma de se relacionar. Não 
é um conceito econômico, como 
também ainda não é uma ciência, 
embora esteja entre as áreas em 
que mais se pesquisa e se publica.

Dornelas (2008) Além do foco na inovação e na 
criação de valor, empreendedoris-
mo consiste em mudar a situação 
atual e buscar incansavelmente 
novas oportunidades de negócio.

Hisrich; Peters; Shepherd (2009) É um processo de criar algo novo 
com valor, dedica-se tempo e 
esforço necessários, pois assume 
os possíveis riscos fi nanceiros, 
psicológicos e sociais, com objeti-
vo de recompensas consequentes 
da satisfação, da independência 
pessoal e econômica.

Fonte: Adaptação dos autores, 2013.

 Existe ainda uma modalidade de empreendedorismo 
chamado de intra-empreendedorismo, que é praticado pelos 
funcionários dentro da empresa em que trabalham. 
 Para Hisrich; Peters; Shepherd (2009, p.38):

O intra-empreendedorismo (empreendedorismo dentro 
de uma estrutura empresarial existente) também pode 
fazer a ligação entre ciência e mercado. As empresas 
têm os recursos fi nanceiros, as habilidades gerenciais e, 
muitas vezes, os sistemas de marketing e de distribuição 
para comercializar inovações com êxito. Mas também, 
com frequência, a estrutura burocrática, a ênfase nos lu-
cros a curto prazo e uma estrutura altamente organizada 
inibem a criatividade e impedem que se desenvolvam 
novos produtos e negócios.

 A empresa é responsável por criar um ambiente favo-
rável que estimule o desenvolvimento do intraempreendedo-
rismo e minimize os efeitos negativos que sua estrutura enges-
sada possa gerar para o clima organizacional, e crie condições 
para que as características empreendedoras cresçam e fortale-
çam.
 Na visão de Gasparini (2011), o intraempreendedoris-
mo é a vertente do empreendedorismo no interior das orga-
nizações, logo o empreendedor não precisa sair da empresa 
onde trabalha para desenvolver um novo negócio. 
 O poder do conceito de empreendedorismo é obser-
vado dentro e fora das organizações como um precursor do 
desenvolvimento, que transforma, fortalece e produz um con-
texto propício ao crescimento do empreendedor e do meio ao 
qual está inserido.

3 O EMPREENDEDOR E SUAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS

 O empreendedor com todas as suas características, 
posturas, dimensões e perfi s assume um importante papel que 
é o de ser protagonista que promove o crescimento e o desen-
volvimento de sua região, bairro, cidade, estado, país e até de 
uma maneira mais abrangente, do mundo. O empreendedor é 
uma personalidade ativa no cenário econômico, que está sem-
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pre em busca de realizações. 
Para Dornelas (2008, p.18):

O empreendedor não fi ca esperando pela inovação, pela 
descoberta maravilhosa, pela solução ideal. Pelo contrá-
rio, os empreendedores buscam a prática da inovação, 
eles tomam ações proativas com o intuito de obterem 
inovações de forma sistemática.

 Hashimoto (2009) expressa que em maior ou menor 
grau todos são empreendedores, e depende da manifestação 
de elementos como: superação, criatividade, iniciativa, energia, 
valor, compromisso e exposição a riscos, em qualquer cenário 
e sob qualquer circunstância. Pessoas pouco empreendedoras 
apresentam apenas um ou dois desses elementos, em peque-
na escala de forma pontual, enquanto grandes empreendedo-
res à custa de muita perseverança e determinação enfrentam 
muitos obstáculos para fazer suas ideias radicais acontecerem, 
empregam energia, dedicação e corre altos riscos, conquistam 
coisas de grande valor, porque acreditam estar cumprindo com 
missões que são muito maiores do que seus interesses pesso-
ais.
 Inconformado é o termo que mais se aproxima da re-
alidade do empreendedor. Dornelas (2008) diz ainda que os 
empreendedores querem sempre ir além, descobrir algo novo, 
mudar. Não se contentam com cenários de rotina. Este senti-
mento de insatisfação os motiva para a descoberta de novos 
horizontes e os faz sair de uma zona de conforto em busca de 
oportunidades.
 As infl uências do meio são determinantes para o de-
senvolvimento de posturas, comportamentos e característi-
cas inerentes a cada indivíduo. Leite (2002, p.44) acrescenta 
que “o empreendedor é um indivíduo que tem uma ideia, é 
infl uenciado pelo contexto ambiental no qual está inserido e 
gera bens e serviços, que são objetos de julgamento pelo mer-
cado”. 
 Percebe-se que existe um consenso entre os autores 
sobre a personalidade empreendedoras ser desenvolvida pelo 
meio, contexto ou situações vivenciadas, em que ocorrem ins-
pirações para a manifestação de um senso crítico, o qual des-
perta a necessidade de criação e aprimoramento constante.
 Hisrich; Peters; Shepherd (2009), afi rmam que o querer 
pressupõe o poder, assim as pessoas tornam-se empreende-
doras porque querem. A intensidade do desejo torna possí-
vel perceber uma carreira empreendedora como viável e de-
sejável. Estas percepções de viabilidade e predisposição são 

infl uenciadas pelas experiências e características de cada um, 
como educação, valores pessoais, idade e histórico profi ssio-
nal, modelos de conduta e sistemas de apoio e rede.
 Não existe somente um tipo de empreendedor, assim 
como não existe um padrão de características pré-defi nidas. 
Os autores estudados apresentam sua própria classifi cação dos 
tipos de empreendedor e suas características, mas percebe que 
algumas características são predominantes e outras são classi-
fi cadas de uma forma particular por cada autor. A seguir serão 
apresentadas as características e tipos de empreendedores.
 Dornelas (2007) defende que não existe um único tipo 
de empreendedor, apesar de várias pesquisas terem sido de-
senvolvidas em busca de um padrão pré-concebido universal. 
Segundo ele qualquer pessoa pode tornar-se um empreende-
dor, e os tipos de empreendedores são: 

• Empreendedor Nato (mitológico);
• O que aprende (inesperado); 
• Serial (cria novos negócios); 
• Corporativo;
• Social; 
• Por necessidade;
• Herdeiros (sucessão familiar) e
• O normal (planejado).

 Santos; Caetano; Curral (2013) salientam que em seus 
estudos, apresentaram um modelo conceitual do potencial em-
preendedor, o qual compreende onze dimensões: desejo de in-
dependência, autoefi cácia, motivação econômica, capacidade 
de inovação, inteligência emocional, resiliência, capacidade de 
comunicação e persuasão, capacidade para desenvolver a rede 
social, visão, capacidade para mobilizar recursos e capacidade 
para liderar. O processo de empreender está fortemente ligado 
às características de cada indivíduo, sendo este o agente prin-
cipal responsável, pela tomada de decisão para implementar 
novas ideias.
 Silva; Gomes; Correia (2013) acrescentam ainda o 
comportamento proativo como uma importante característica 
do empreendedor, assim como a exposição ao risco é possivel-
mente a principal qualidade e característica para descrever o 
empreendedorismo. O empreendedor enxerga o risco sob um 
ponto de vista diferente. Ele não olha somente o que tem a 
perder, mas acima de tudo o que tem a ganhar.
 Na concepção de Leite (2002), o perfi l do empreen-
dedor é defi nido pelas seguintes características: aceitação 
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moderada de risco, como função da capacidade de decisão; 
atividade instrumental vigorosa; responsabilidade individual; 
conhecimento dos resultados; previsão de possibilidades fu-
turas; aptidões de organização; interesse em ocupações como 
função do seu prestígio e risco. 
 Percebe-se que fatores ligados ao risco são sempre ci-
tados pelos autores, sendo característica determinante no per-
fi l do empreendedor.
 
4 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: Importância e caracte-
rização

 As micro e pequenas empresas representam um papel 
fundamental na economia brasileira e atuam como um agente 
que impulsiona o desenvolvimento do país. Em razão desta 
importância torna-se necessário entender como estas empre-
sas são estruturadas e o cenário em que atuam.
 SEBRAE (2013) apresenta que os critérios usados para 
classifi car o tamanho de uma empresa constituem um impor-
tante fator de apoio às micro e pequenas empresas, pois per-
mitem que estas quando dentro dos limites instituídos, possam 
usufruir os benefícios e incentivos previstos nas legislações e 
na atuação de algumas instituições, como é o caso do próprio 
SEBRAE.
 A classifi cação abaixo é estabelecida pelo Estatuto da 
Micro e Pequena Empresa, de 1999, e o critério adotado para 
conceituar micro e pequena empresa é a receita bruta anual, 
cujos valores foram atualizados pelo Decreto nº 5.028/2004, 
de 31 de março de 2004, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 – Classifi cação das Micro e Pequenas Empresas
Porte  Receita Bruta Anual

Microempresa Igual ou inferior a R$ 433.755,14

Empresa de Pequeno Porte Superior a R$ 433.755,14 e igual 
ou inferior a R$ 2.133.222,00

Fonte: SEBRAE (2013). 

  
 Ainda conforme SEBRAE (2013) outra forma de classi-
fi cação importante é a classifi cação estabelecida pelo regime 
simplifi cado de tributação – SIMPLES, que é uma lei de cunho 
estritamente tributário e adota um critério diferente para en-
quadrar micro e pequena empresa, como mostra a tabela a 
seguir:

Tabela 3 – Classifi cação das MPEs de acordo Simples Na-
cional
Porte Receita Bruta Anual 

Microempreendedor Individual Igual ou inferior a R$ 60.000,00

Microempresa Igual ou inferior a R$ 360.000,00

Empresa de Pequeno Porte Igual ou superior a R$ 360.000,00 
e igual ou inferior a R$ 
3.600.000,00. 

Fonte: SEBRAE (2013). 

 
 Além do critério referente ao faturamento acima dis-
posto, o SEBRAE (2013), utiliza também para classifi cação des-
tas empresas o conceito de número de funcionários. Conforme 
tabela abaixo:

Tabela 4 – Classifi cação das MPEs segundo o número de 
funcionários
Setor Microempresa Pequena Empresa

Indústria e Construção Até 19 funcionários De 20 a 99 funcionários

Comércio e Serviços Até 9 funcionários De 10 a 49 funcionários

Fonte: SEBRAE (2013).

  
 Ressalta-se que estas empresas, caso o faturamento 
se enquadre, possuem a liberdade de optar pelo regime de 
tributação simples nacional, que permite apuração e recolhi-
mento mensal de tributos e contribuições federais, estaduais e 
municipais, mediante um documento único de arrecadação. 
 Conforme SEBRAE (2013), este sistema simplifi ca e fa-
cilita o pagamento dos tributos por parte do empresário, já que 
vai pagar vários impostos por meio de apenas um documento. 
O pagamento feito em apenas uma data no mês facilita a pro-
gramação pelo setor fi nanceiro das empresas.
 Essas empresas representam um papel relevante e pe-
sam sobre elas a responsabilidade de contribuir para o desen-
volvimento do país. Ferreira et al (2012), argumentam que, a 
criação de empresas capazes de sobreviver por um longo perí-
odo de tempo, gera trabalho e renda para a população de ma-
neira sustentável, faz com que os países em desenvolvimento 
alcancem um posicionamento mais estratégico na economia 
global.
 Para muitos empreendedores, as oportunidades são 
encontradas em situações adversas. Segundo Lima-Filho; 
Sproesser; Martins (2009), nas últimas décadas o contraste en-
tre o cenário econômico-social no país que foi traduzido pelo 
crescimento populacional, e o baixo crescimento na oferta de 
emprego e geração de renda, estimulou a abertura de micro e 
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pequenas empresas e consequentemente aumentou o interes-
se econômico pelo empreendedorismo. 
 Hoje a principal motivação quando se pensa em abrir 
um negócio já não é mais a necessidade de sobrevivência do 
indivíduo e sim a percepção de uma possibilidade de fazer car-
reira. 
 Junior (2010) afi rma que a organização de novas em-
presas possibilita o desenvolvimento econômico, já que este se 
encontra intimamente ligado à geração de emprego e renda. 
As novas empresas criadas por empreendedores atuam direta-
mente no crescimento econômico do país, porque geram renda 
para os novos empresários e novos postos de trabalho, ocupa-
dos por pessoas cujo consumo movimenta a economia. 

4.1 Mortalidade das MPEs

 Está em evidência que as MPEs pelo mundo todo têm 
um alto índice de mortalidade precoce, e este índice é um fator 
preponderante que compromete signifi cativamente o cresci-
mento dessas empresas. E também compromete o crescimento 
da economia (FERREIRA et al, 2012). 
 É importante a busca de auxílio em entidades que 
mantém programas de capacitação e treinamento para empre-
endedores, como o SEBRAE, segundo Hisrich; Peters; Shepherd 
(2009), muitos empreendedores passam por difi culdades ao 
criar novos empreendimentos, por falta de habilidades admi-
nistrativas, capacidade de marketing ou recursos fi nanceiros 
e além disso, estes não sabem como interagir com todos os 
stakeholders1 .
 Junior (2010) também concorda que os motivos que le-
vam as empresas a fecharem a suas portas nem sempre estão 
no mercado, nem no produto, mas na maneira improvisada de 
planejar e dirigir os pequenos negócios. Este alto índice pode 
ser atribuído à falta de preparação e a cálculos errados de cus-
tos, para se iniciar e manter um negócio.
 Uma pesquisa realizada por Ferreira et al (2012), no 
estado de São Paulo, mostra que os principais fatores asso-
ciados a mortalidade precoce das micro e pequenas empresas 
são:

• Ausência de planejamento ou plano de 
negócios; 

1 São as entidades necessárias, como bancos, fornecedores, clientes, in-
vestidores, distribuidores e agencias de publicidade (HISRICH; PETERS; 
SHEPHERD 2009).

• Falta de inovação, design ou desempenho dos 
produtos e serviços; 
• Difi culdade em conquistar e manter clientes;  
• Nível elevado de concorrência; 
• Baixo nível de escolaridade do empreendedor 
e
• Competência gerencial insufi ciente. 

 Os fatores citados acima são estratégicos, o que con-
traria o senso comum, que professa a insufi ciência de recursos 
como principal motivador da falência das pequenas empresas. 
 Bedê (2013) em contrapartida, mostra que a taxa de 
mortalidade das empresas vem caindo ao longo dos anos, e 
afi rma que mediante nova pesquisa do SEBRAE, baseada em 
dados da Secretaria da Receita Federal, através de monitora-
mento de todas as empresas criadas nos anos de 2005, 2006 
e 2007 até dezembro de 2010 que a taxa de sobrevivência de 
empresas com até dois anos de vida passou de 73,6%; nas 
criadas em 2005, para 75,6%, nas criadas em 2007. De acordo 
com SEBRAE estes números podem estar relacionados a mu-
danças positivas, tais como a implantação da Lei Geral das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e o aumento da 
escolaridade dos atuais empresários. 
 Conhecer os motivos que levam à extinção precoce das 
micro e pequenas empresas é importante para orientar as po-
líticas públicas, os empreendedores e as agências de fomento, 
para a formulação de estratégias, no sentido do desenvolvi-
mento de competências administrativas, para o sucesso das 
micro e pequenas empresas brasileiras (FERREIRA  et al, 2012). 
 Assim se identifi cam os pontos fracos na organização 
da empresa para elaborar um planejamento que possa minimi-
zar ou até mesmo eliminar seus efeitos.

5 A IMPORTÃNCIA DA FORMAÇÃO EMPREENDEDORA 
PARA A PERMANÊNCIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRE-
SAS NO MERCADO
 
 Antes de um aprofundamento a respeito da formação 
empreendedora faz-se necessário uma breve explanação sobre 
mercado.
 Kotler (2009, p.31) esclarece que “Um mercado consis-
te de todos os consumidores potenciais que compartilham de 
uma necessidade ou desejo específi co, dispostos e habilitados 
para fazer uma troca que satisfaça essa necessidade ou dese-
jo.” É o resultado da oferta e da procura de bens e serviços.
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 Rocha e Christensen (2008) afi rmam que o mercado 
caracteriza-se através da existência de uma necessidade. Para 
que exista uma oportunidade atual ou futura para a empresa, 
deve haver a necessidade percebida pelo consumidor. 
 Este conceito de mercado é relevante principalmente 
porque é neste espaço econômico que estão inseridas as micro 
e pequenas empresas e todo o seu processo de permanência 
ou morte prematura.
 A formação empreendedora complementa as caracte-
rísticas do empreendedor e por esta razão é necessário des-
pender uma atenção especial para sempre buscar orientação. 
 Schmidt e Dreher (2008) acrescentam que uma em-
presa, comunidade ou região que possua uma cultura empre-
endedora fortalecida, consegue visualizar e aproveitar novas 
oportunidades. Além disso, por meio deste ambiente inovador 
tem-se a possibilidade de trabalhar baseando-se em estraté-
gias e planejamento, que são os alicerces desta cultura, para 
que se diminua as incertezas nas oportunidades de negócios 
e gere uma forte vantagem competitiva para os grupos que a 
possuem.
 A formação abordada neste trabalho refere-se àquela 
que percorre todas as fases da vida do indivíduo que partem 
da infância e se considera que existe o desenvolvimento de 
suas habilidades nesse contexto, sendo que o meio em que 
este empreendedor está inserido é determinante para acres-
centar novas experiências, incentivando-o a buscar novos 
conhecimentos e capacitações que permitirão uma constante 
reprodução das características empreendedoras.
 Para que o empreendedor torne-se bem sucedido deve 
deixar de lado o mito que, para se tornar um bom empreende-
dor basta ter a vontade de abrir um negócio, mais do que isso, 
é preciso talento, estudo sistematizado, dedicação total ao 
empreendimento, deve atualizar-se constantemente e renovar 
suas ideias e essencialmente saber planejar (JUNIOR, 2010).  
 A abertura de novos negócios é crescente no Brasil. 
Neste diapasão para Lima-Filho; Sproesser; Martins (2009), 
fi gura-se a necessidade de que o empreendedorismo seja dis-
seminado via processos educacionais, educação não formal e 
voltada ao trabalho que promova no indivíduo a capacidade 
de ser mais competitivo no mundo liberal e globalizado. 
 Com algumas exceções, de maneira geral as faculda-
des não disponibilizam qualifi cação sobre empreendedorismo 
para seus acadêmicos. A maioria das faculdades foca em for-
mar funcionários e não empreendedores.
 Dolabela (2008) afi rma que é possível alguém se tor-

nar um empreendedor. A pessoa aprende a ser empreendedora 
no convívio com outros empreendedores. E se existem empre-
endedores que nascem prontos, isso não ocorre por questões 
genéticas, mas sim porque o nível primário de relações o in-
fl uenciou. Isso quando se ressalta a ideia de que o empreende-
dorismo pode ser aprendido.
 Lima-Filho; Sproesser; Martins (2009) vão de encon-
tro com o pensamento de Dolabela, quando ressaltam que os 
empreendedores adquirem uma cultura empreendedora pelo 
relacionamento e pela prática, graças a infl uência de algum 
modelo no seu meio familiar ou próximo, um modelo com o 
qual ele quis se identifi car. Esses modelos estimulam o desen-
volvimento de características empreendedoras diante da opor-
tunidade de realizar algo novo.
 Dolabela (2009, p.23) ainda cita que “o empreendedor 
é um ser social, produto do meio em que vive (época e lugar)”. 
a ideia de que empreendedor se forma por meio do ambiente 
no qual está e que todas as fases de sua vida são importantes.  
 Lima-Filho; Sproesser; Martins (2009,p.272) discrimi-
nam que: 

Compete à família o papel de mostrar, a seus jovens, 
valores que destaquem suas potencialidades e capaci-
dades inovadoras. Não basta o incentivo pró-empreen-
dedorismo, não basta ensinar empreendedorismo, se faz 
necessário entender que a aceitação pelo jovem será tão 
benéfi ca quanto maior for o estimulo ao prazer e à ino-
vação via trabalho.

 Um trabalho que tende a ser desenvolvido desde a in-
fância do indivíduo, quando este recebe do seu meio de con-
vívio estímulos, para inovar e decidir, considerando os riscos 
envolvidos nesta decisão.
 Já Filion (2000), defende a criação de um programa de 
empreendedorismo focado mais no desenvolvimento do con-
ceito de si e na aquisição de know-how 2   do que na simples 
transmissão de conhecimento, que permita ao futuro empreen-
dedor uma estrutura de trabalho mental empreendedora. Esse 
conceito de si a ser desenvolvido deve evidenciar a autonomia, 
a autoconfi ança, a perseverança, a determinação, a criativida-
de, a liderança e a fl exibilidade. A vivência com  empreendedo-
res bem sucedidos, pode fazer o novo empreendedor perceber 
uma nova realidade, pois se torna natural seguir seus passos, 

2 O know-how está diretamente relacionado com inovação, habilidade e 
efi ciência na execução de determinado serviço e é um produto valioso 
resultante da experiência e que deve reforçar principalmente a defi nição 
de situações. (FILION 2000).
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tendo-os como exemplo e aprendendo com suas experiências.
Lima-Filho; Sproesser; Martins (2009), afi rmam ainda que, 
quando se aborda a questão do empreendedorismo de opor-
tunidade versus o empreendedorismo de necessidade, a rea-
lidade e a necessidade de se ter um referencial, ou seja, uma 
pessoa a servir de modelo de vida, condicionará o individuo 
também no caminho empreendedor.
 A maneira como o indivíduo se relaciona em seu am-
biente nas diversas fases de sua vida e sua forma de agir pe-
rante as situações, percebendo oportunidades de aplicar novas 
idéias, o faz aprender a ser empreendedor. 
 Segundo Dolabela (2008, p24):

Não é possível transferir conhecimentos empreende-
dores, porque o empreendedorismo não é um conceito 
cognitivo convencional. Nesse sentido não é possível 
ensinar, mas é possível aprender a ser empreendedor, 
desde que por meio de um sistema bastante diferente 
do ensino tradicional. 

 Na busca pelo conhecimento, a experiência pela práti-
ca é uma virtude que tem um valor signifi cativo para os jovens 
empreendedores, que necessitam de relacionamentos do tipo 
utilitarista. Aprendem muito com experiências de outras pes-
soas, que dispõem de informações que contribuam para sua 
formação empreendedora (LIMA-FILHO, SPROESSER, MARTINS 
2009).
 O conceito de formação empreendedora tornou-se um 
fenômeno importante no contexto social, político e econômico, 
bem como um alvo de constantes pesquisas. Lekoko; Rankhu-
mise; Ras (2012), fi zeram estudos a respeito da efi ciência da 
educação empreendedora para uma maior sensibilização do 
indivíduo em relação à criação do seu próprio negócio como 
uma opção de carreira, criando assim uma cultura empreende-
dora. 
 De acordo com relatórios da ENDEAVOR são poucos 
os empreendedores que se preparam e priorizam o treinamen-
to, por acharem que já nascem como tal, ou por acharem que 
o empreendedorismo é algo particular da pessoa e acessível 
apenas para esta.  
 Neste sentido o Empretec é um exemplo. É um seminá-
rio comportamental desenvolvido pela ONU – Organização das 
Nações Unidas, e ministrado no Brasil com exclusividade pelo 
SEBRAE.
 De acordo com ENDEAVOR (2013), a maioria dos em-
preendedores afi rma conhecer o Sistema S (SEBRAE, SENAC, 
SESI e SESC, etc), mas apenas 46% dos proprietários de negó-

cios formais já teve algum tipo de relacionamento com SEBRAE, 
enquanto esse percentual fi ca em 31% entre os informais. 
 Para se reforçar o teor da pesquisa anterior a respeito 
da formação empreendedora, o GEM (2012) no estudo sobre 
o percentual dos negócios que buscam auxílio nos órgãos de 
apoio citados anteriormente, demonstrou que, a grande maio-
ria, 82,2 % dos entrevistados, não procura esse tipo de aju-
da. A busca pela formação ainda é muito carente, o brasileiro 
ainda não adquiriu uma postura de se capacitar antes de se 
aventurar em um empreendimento. 
 Lekoko; Rankhumise; Ras (2012), em suas pesquisas 
dentro do meio acadêmico afi rmam que, a educação para o 
empreendedorismo deve produzir o conhecimento teórico crí-
tico sobre empreendedorismo e prover os alunos com as com-
petências de gestão imprescindíveis para uma carreira empre-
sarial. Portanto, os acadêmicos devem aprender a teoria para 
complementar experiência de aprendizado prático.
 Henrique e Cunha (2008) defendem a inserção do en-
sino do empreendedorismo na grade curricular dos cursos de 
graduação e pós-graduação como fundamentais na formação 
empreendedora.
 Percebe-se uma estreita relação entre o empreendedo-
rismo e a escolaridade do indivíduo. De acordo com o relatório 
GEM (2010) ao trazer as taxas de empreendedorismo para os 
níveis de escolaridade, observa-se que a média do período de 
2002 a 2010 revela claramente que à medida que aumentam 
os anos de estudo da população, crescem as taxas de empre-
endedorismo. 
 As informações do relatório GEM  mostram o quanto a 
carência no campo da educação é grande assim como a carên-
cia na formação empreendedora.
 É importante as universidades não somente ensinarem 
o empreendedorismo, mas atuarem como agentes facilitadores 
para inserirem os conhecimentos transmitidos, nas atividades 
dos empreendedores, assim ajudam aplicar a teoria na prática.
Segundo Petridou et al (2009), citado por Lekoko; Rankhumise; 
Ras (2012):  

As universidades desempenham um papel fundamental 
no aproveitamento dos talentos de estudantes, gradu-
ados e pesquisadores. A universidade pode ser concei-
tuada como um sistema de inovação social, e educação 
para o empreendedorismo, quando incorporado em um 
sistema desse tipo, poderiam ser considerados, não ape-
nas como uma tarefa de produzir indivíduos com com-
petente orientação empreendedora, mas também repro-
duzir os mecanismos sociais que sustentam e facilitar o 
nascimento e o crescimento das empresas.
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 Em suas premissas, Lopes (2010) afi rma que as escolas 
técnicas e as universidades atuam como agentes socializantes, 
que promovem o empreendedorismo por oportunidade e aju-
dam os candidatos a empreendedores, na autoavaliação de 
suas habilidades, para formação de uma sociedade com sócios 
que se complementam.
 A educação empreendedora auxilia o indivíduo, a 
aperfeiçoar seus processos de gestão, tais como: lidar com re-
cursos fi nanceiros, gerir pessoas, executar ações de marketing 
entre outros. De acordo com o que foi apontado neste traba-
lho, a falta do desenvolvimento desses processos pode levar 
ao fechamento das MPEs.
 O empreendedor precisa ter um bom conhecimento do 
mercado que irá atuar, conhecer seus clientes atuais e visuali-
zar os potenciais, identifi car seus hábitos, costumes e desejos. 
A qualifi cação dos funcionários deve ser realizada constante-
mente, assim como se deve implementar meios para o controle 
das fi nanças, administrar os pagamentos dos impostos, como 
outras responsabilidades, observar sempre a concorrência e 
outros fatores que podem infl uenciar seu negócio. Portanto, 
uma boa formação empreendedora é fundamental para garan-
tir a permanência da empresa neste mercado que é tão compe-
titivo.

6 CONSIDERAÇOES FINAIS

 A formação empreendedora tanto no âmbito educa-
cional a partir de processos de aprendizado acumula conheci-
mentos e habilidades, como também através de experiências 
adquiridas ao longo da vida, infl uencia e proporciona uma 
contribuição para o desenvolvimento do indivíduo empreen-
dedor e do ambiente em que este atua. 
 Estudos apontam que existe uma relação direta entre 
capacitação e redução nas taxas de mortalidades das empresas 
com consequente permanência destas no mercado.
 A formação aqui abordada percorre todas as fases de 
vida do indivíduo desde a infância, considerando que existe 
o desenvolvimento de habilidades, e que o meio em que este 
empreendedor está inserido é determinante para acrescentar 
novas experiências, incentivando-o a buscar novos conheci-
mentos e capacitações que permitirão uma constante reprodu-
ção das características empreendedoras.
 Depreende-se que as MPEs possuem mais oportuni-
dades de crescimento, desenvolvimento e consequentemente 
sua permanência no mercado, quando o empreendedor busca 

ampliação de seus conhecimentos, quando este se insere em 
um sistema de inovação social, buscando a educação para o 
empreendedorismo, a qual irá atuar como agente facilitador, 
para a inserção do aprendizado empreendedor, incorporando 
ações que produzam o conhecimento teórico crítico sobre em-
preendedorismo. 

ENTREPRENEURSHIP: Entrepreneurial 
training as a tool to the permanence of 

micro and small companies in the market

ABSTRACT

 Entrepreneurship is playing an important role in the 
economy, mainly in small businesses, is through it that new 
companies are created and consequently, many jobs and inno-
vations in various segments. It is noticed that a lot of micro and 
small entrepreneurs adventure themselves in business without 
at least get a sense of strategy and management, resulting in 
projects that don’t remain on the market long. The purpose of 
this article is to demonstrate the importance of entrepreneurial 
training, which is a tool to support micro and small compa-
nies. The methodology used was the bibliographic research, 
through surveys working of major authors that write about en-
trepreneurship, entrepreneur and creation of micro and small 
companies. It was observed that entrepreneurial training, both 
in the educational scope through learning process with accu-
mulated knowledge and skills, but also through acquired ex-
periences lifelong, infl uences and contributes to development 
of micro and small companies, favoring its permanency on the 
market.

KEY WORDS: entrepreneurship, entrepreneur, entrepreneurial 
training
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