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Resumo 

 

 Desde que se começou a falar de empreendedorismo, os especialistas no assunto 

buscam encontrar um perfil comum a todos os empreendedores, mostrando as qualidades 

essenciais para se alcançar o sucesso. Este trabalho buscou fazer uma revisão sistemática 

da bibliografia acerca do tema empreendedorismo, mostrando como sua concepção foi 

sendo modificada desde a sua origem até os dias atuais, apresentando a sua importância no 

Brasil e abrangendo todo o conteúdo que está em pauta sobre o empreendedorismo 

atualmente. No entanto o ponto central do trabalho foi analisar a literatura atual sobre o 

perfil empreendedor e procurar traçar um novo perfil, que possa ser estudado e aprimorado 

de forma simplificada, fundamentando o trabalho através da analise do perfil de três 

empreendedores bem sucedidos. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo, perfil empreendedor e casos de sucesso. 
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Abstract 

 

Since it started to talk about entrepreneurship, the experts try to find a common 

profile to all entrepreneurs, showing the essential qualities to achieve success. This study 

attempts to make a systematic review of the literature about entrepreneurship theme, 

showing how its conception has been modified since the origin until the present days, 

showing its importance in Brazil and covering all the content that is on the agenda about 

entrepreneurship today. However the focus of the study was to analyze the current 

literature about the entrepreneur profile and try to make a new profile, which can be 

studied and improved in a simplified manner, basing the work by analyzing the profile of 

three successful entrepreneurs. 

 

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial and successful cases. 
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“Ser um empreendedor é executar os sonhos, 

mesmo que haja riscos. É enfrentar os 

problemas, mesmo não tendo forças. É 

caminhar por lugares desconhecidos, mesmo 

sem bússola. É tomar atitudes que ninguém 

tomou. É ter consciência de que quem vence 

sem obstáculos triunfa sem glória. É não 

esperar uma herança, mas construir uma 

história... Quantos projetos você deixou para 

trás? Quantas vezes seus temores bloquearam 

seus sonhos? Ser um empreendedor não é 

esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-

la.” 

 

Augusto Cury 
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CAPÍTULO I – APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Empreendedorismo é um tema que já há algum tempo começou a ganhar espaço 

entre o meio acadêmico sendo objeto de estudo e atualmente vem sendo cada vez mais 

analisado e reconhecido como importante impulsionador da economia de um país. A 

formação de novos empreendedores começou a ser incentivada tanto pela mídia, quanto 

por empresas que oferecem cursos, focado em gerentes, administradores ou pessoas que 

querem abrir o próprio negócio, para que possam aprimorar suas habilidades 

empreendedoras e assim aumentar as chances de ser bem sucedido. 

 

Apesar de muitas pesquisas terem sido realizadas a fim de traçar o perfil do 

empreendedor de sucesso o seu conteúdo diverge de autor para autor, sendo listadas de três 

a dez características ou mais, gerando portando dificuldade ao futuro empreendedor que 

busca conhecimento sobre o assunto. Com isso foi observado que era necessário sintetizar 

o perfil descrito por vários autores em um único perfil, contendo apenas as características 

em comum, simplificando o estudo do tema. 

 

Uma premissa recorrente entre os especialistas sobre o assunto é que o 

empreendedor é alguém dotado de habilidades especiais, capazes de transformar ideias em 

realidade. Portanto para analisar mais afundo o perfil do empreendedor e dar maior 

embasamento ao conteúdo teórico foi feita uma breve biografia de três grandes 

empreendedores da atualidade que foram capazes de transformar o mundo a sua volta, 

Steve Jobs, Bill Gates e Alexandre Costa. Através do relato da carreira, vida pessoal e 

personalidade desses três empresários bem sucedidos foi possível identificar não só que 

eles possuíam as características essenciais a um empreendedor de sucesso, como também 

que ter esse perfil foi fundamental para eles alcançarem o sucesso. 
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1.1. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está estruturado em três capítulos, separados por meio da 

relevância que cada parte possui para a continuação da pesquisa. A primeira parte engloba 

uma breve introdução sobre o tema de estudo, seguido pelo objetivo geral e específico, a 

justificativa, bem como a metodologia usada. 

 

No segundo capítulo é apresentado um referencial teórico necessário para a análise 

do objetivo central, no qual são abordados os principais temas a respeito do 

empreendedorismo, como a sua análise histórica, as atividades empreendedoras no Brasil, 

o significado do espírito empreendedor, o processo empreendedor e a diferença entre 

empreendedor e administrador, além de apontar questionamentos sobre a aprendizagem do 

empreendedorismo. 

 

O terceiro e ultimo capitulo apresenta o tema central da pesquisa, no qual é 

analisado o perfil do empreendedor de sucesso descrito por três grandes autores, e baseado 

nessa analise é criado um novo perfil com cinco características fundamentais para um 

empreendedor alcançar o sucesso. Em seguida é feita uma pesquisa sobre a vida e 

personalidade de três grandes empreendedores da atualidade, Steve Jobs, Bill Gates e 

Alexandre Costa, na qual é possível observar a presença do perfil empreendedor. 

 

1.2. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desse trabalho consiste em traçar um perfil para o empreendedor 

de sucesso que seja simples e fácil de ser analisado por futuros empreendedores e quem 

deseja estudar o tema. 

 

1.2.1. Objetivos Específicos 

 

 Fazer uma análise sobre as vertentes do empreendedorismo; 

 Analisar a bibliografia atual sobre o perfil do empreendedor; 

 Traçar um perfil simplificado para o empreendedor de sucesso; 
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 Incentivar novos empreendedores a abrirem o próprio negócio; 

 Facilitar o desenvolvimento de características empreendedoras em futuros 

empreendedores; 

 Ajudar no entendimento do espírito empreendedor; 

 Correlacionar como o sucesso de grandes empreendedores está relacionado a 

determinadas características e habilidades que eles possuem; 

 Demonstrar que o sucesso de uma organização está mais relacionado a 

características pessoais do empreendedor do que a fatores externos. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

O empreendedor é visto como alguém de grande visão, capaz de fazer o que 

muitos consideram impossível, e transformar um negócio em uma empresa bem sucedida. 

Portanto muitos empresários tentam aperfeiçoar cada vez mais o seu perfil empreendedor, 

seja por conta própria ou através de cursos especializados. 

 

O grande problema encontrado é que muitos autores tem opiniões diversas sobre o 

perfil do empreendedor, alguns citando uma lista enorme com muitas características que 

ele deve possuir enquanto outros citam uma quantidade bem pequena. Analisado esse fato, 

a elaboração desse trabalho se justifica por tentar facilitar o aprendizado de 

empreendedores e futuros empreendedores, simplificando quais seriam as principais 

características formadoras do perfil do empreendedor de sucesso. 

 

É de interesse geral que os empreendedores sejam bem sucedidos em seu negócio, 

tanto para o governo, pois ajuda no desenvolvimento da economia quanto para a sociedade, 

por gerar novos empregos e fontes de renda. Portanto este estudo busca ser mais uma 

ferramenta para auxiliar o futuro empreendedor, e ajudá-lo a alcançar o sucesso em seu 

negócio. 
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1.4. HIPÓTESE 

 

Na sociedade capitalista em que se vive atualmente algo que a maioria das pessoas 

gostaria é saber é a fórmula para o sucesso, e como transformar uma ideia em um negócio 

bem sucedido. Sempre que aparece uma notícia sobre o surgimento de uma nova empresa, 

muitos se perguntam: “Como eu não pensei nisso?”. Geralmente grandes ideias surgem 

através da observação de fatos simples, que passam despercebidos para a maioria das 

pessoas. E isso reforça a teoria de que o empreendedor é o grande catalisador para alcançar 

o sucesso. 

 

Então se pode aferir que para ter um negócio bem sucedido é necessário ser um 

excelente empreendedor, ou seja, possuir uma serie de características que formam o perfil 

do empreendedor de sucesso. Portanto a hipótese para este trabalho é a busca pela fórmula 

para ser bem sucedido no mundo dos negócios, dada pela seguinte questão: Quais as 

principais características que compõem o perfil de um empreendedor que o possibilitam 

alcançar o sucesso? 

 

1.5. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para realizar este trabalho foi uma análise teórica na qual 

foram abordados todos os temas relevantes sobre empreendedorismo e empreendedor, 

assim como a evolução de seu conceito histórico-social, baseado na bibliografia disponível 

sobre o tema. A pesquisa realizada é caracterizada como qualitativa, pois trabalha com 

descrições, comparações e interpretações dos conteúdos analisados.  

 

A metodologia empregada em relação aos métodos de raciocínio ou abordagem foi 

dedutiva, pois a partir de três conceitos estruturados sobre o perfil do empreendedor foi 

proposto um novo perfil simplificado. Em relação aos métodos de investigação ou 

procedimento foi utilizada a metodologia de abordagem histórica, por apresentar o 

empreendedorismo em um contexto histórico-social e também o método tipológico, por 

comparar três modelos de perfis dos empreendedores e criar um modelo ideal a partir da 

observação de características das essenciais. 



 

 

5 
 

 

O objetivo central dessa pesquisa foi analisar a bibliografia atual sobre o perfil do 

empreendedor e correlacioná-las, buscando somente as características presente nos três 

perfis estudados, criando assim um novo perfil do empreendedor, composto apenas de 

características essenciais para ser um empreendedor de sucesso. Para verificar a relevância 

e validez desse novo perfil, foi analisada a biografia de três grandes empreendedores, Steve 

Jobs, Bill Gates e Alexandre Costa, e verificado se eles possuíam as características 

presentes nesse novo perfil e como elas contribuíram para o seu sucesso como 

empreendedor. 
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CAPÍTULO II – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O capitulo dois é composto pelo referencial teórico, abordando todas as questões 

relevantes para este trabalho sobre empreendedorismo. Começando pela origem do termo, 

verificando que o comportamento empreendedor sempre existiu na sociedade, passando 

pelos primeiros estudos sobre o empreendedorismo, analisando a mudança que ocorreu na 

definição do termo de acordo com as mudanças que ocorriam no mundo, até a sua atual 

definição. 

 

Em seguida o tema é analisado a partir da ótica brasileira, mostrando seus pontos 

fortes e as barreiras encontradas por eles. Feito isso, o trabalho seguiu abordando o espírito 

empreendedor, o processo empreendedor e temas recorrentes como a diferença entre o 

empreendedor e o administrador e se é possível aprender a ser um empreendedor. 

 

2. EMPREENDEDORISMO 

 

Empreendedorismo é um termo muito utilizado hoje em dia, porém poucos 

realmente sabem o seu significado ou definição. Para compreendê-lo melhor é necessária 

uma analise histórica desde o surgimento desse conceito, passando por sua evolução até 

chegar aos dias atuais. Começando pela origem do termo o que se sabe é que 

empreendedorismo é derivado da palavra francesa entrepreneur, que significa aquele capaz 

de assumir riscos e iniciar algo novo. (CHIAVENATO, 2007). 

 

2.1. ANALISE HISTÓRICA DO EMPREENDEDORISMO 

 

Ao estudar a evolução histórica do empreendedorismo percebe-se que o seu 

significado sofreu diversas modificações de acordo com o período e ideologias da época 

analisada, porem antes mesmo do termo possuir uma definição concreta é possível detectar 

empreendedores e atitudes empreendedoras que ocorreram no passado.  
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Segundo Peters; Hisrich (2004, p. 27) “um exemplo inicial da primeira definição de 

empreendedor como “intermediário” é Marco Pólo, que tentou estabelecer rotas comerciais 

para o Extremo Oriente.” Marco Pólo se comprometeu com um homem, que pode ser 

chamado de capitalista, a se aventurar para vender suas mercadorias. Sua atitude foi 

empreendedora, pois enquanto o capitalista assumia apenas o risco financeiro, Marco Pólo 

teve a coragem de assumir todo tipo de risco, aproveitar uma oportunidade e tentar algo 

novo. (DORNELAS, 2005). 

 

Durante a idade média “o termo empreendedor foi usado para descrever tanto um 

participante quanto um administrador de grandes projetos de produção.” (PETERS; 

HISRICH, 2004, p. 27).  Durante essa época o empreendedor não assumia riscos 

significativos, ele simplesmente utilizava os recursos fornecidos, geralmente pelo governo 

do seu país, para gerenciar e administrar os projetos. (DORNELAS, 2005). 

 

A partir do século XVII o empreendedorismo começa a ganhar um significado mais 

concreto, ser estudado e associado a pessoas inovadoras que assumiam riscos em seus 

negócios para adquirir mais lucro. (DORNELAS, 2005). E no momento em que se tenta 

definir o termo começam também as contradições, pois cada pesquisador tende a seguir 

premissas da área que atua, formando assim duas vertentes de pensamento: “os 

economistas, que associam o empreendedor com inovação” e os comportamentalistas que 

“se concentram nos aspectos criativo e intuitivo” (FILION, 1999, p. 6). 

 

2.1.1. Os Economistas 

 

 Grande parte dos pesquisadores concordam que o pioneiro a estudar e dar um 

significado ao empreendedorismo foi o economista, escritor e banqueiro Richard Cantillon. 

Ele foi “um dos primeiros a diferenciar o empreendedor – aquele que assume riscos -, do 

capitalista – aquele que fornecia o capital.” (DORNELAS, 2005, p. 30). Cantillon 

associava empreendedores a pessoas que corriam risco, pois eles compravam a matéria-

prima por um determinado valor, e a transformavam em um produto final sem saber por 

qual preço seria vendido. (FILION, 1999). 
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 Jean-Baptiste Say, economista francês, foi o segundo a mencionar o 

empreendedorismo em suas pesquisas. Ele analisava empreendedores e capitalistas e seus 

respectivos lucros, e assim associou empreendedores a inovação e os considerou peças 

fundamentais para mudanças. Say foi o primeiro a definir empreendedorismo como é 

atualmente, podendo ser considerado o pai do empreendedorismo. (FILION, 1999). 

 

 Apesar da grande relevância desses dois autores pioneiros foi Joseph Alois 

Schumpeter, um dos mais importantes economistas da época, que efetivamente conceituou 

o empreendedorismo e transmitiu esse conceito ao mundo. Não só por associar de vez o 

empreendedorismo com a inovação, mas também por demonstrar a sua importância para o 

desenvolvimento econômico. (FILION, 1999). Schumpeter procurava entender o papel do 

empreendedor no sistema econômico, e como ele o impulsionava. Acreditava que o 

empreendedor era alguém capaz de assumir riscos, detectar novas oportunidades de 

negócios e criar empreendimentos lucrativos. (SCHUMPETER, 1942). 

 

 Depois de Schumpeter muitos outros economistas e pesquisadores também 

abordaram o empreendedorismo, reforçando e desenvolvendo suas ideias. Apesar de muito 

ter sido feito essa vertente de pensamento encontrou uma barreira. Por se tratar de uma 

ciência exata, a linha de pensamento dos economistas não aceitava questões que não 

pudessem ser quantificadas, limitando assim, o seu estudo. Muitos pesquisadores se 

voltaram para o pensamento comportamentalista em busca de conhecimentos que 

pudessem ser mais aprofundados no que diz respeito ao comportamento empreendedor. 

(FILION, 1999). 

 

2.1.2. Os Comportamentalistas 

 

 Outro grupo de estudiosos chamados comportamentalistas, tais como psicólogos, 

sociólogos e demais especialistas em comportamento humano, começou a estudar mais 

aprofundadamente o empreendedorismo. Seguindo uma linha diferente de raciocínio dos 

economistas, eles realizavam suas pesquisas através de métodos experimentais com bases 

no comportamento humano e teorias psicológicas. Preocupavam-se mais com o aspecto 

psicológico do que com dados numéricos e quantitativos. 
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 Os comportamentalistas se dividiam em dois grupos, aqueles que queriam “isolar a 

personalidade empreendedora” e aqueles que acreditavam que “a personalidade do 

empreendedor é vista como decisivamente moldada por algo “de fora”, como a influência 

dos pais ou a forma como a criança foi socializada”. (CHIAVENATO, 2007, p. 6-7). O que 

é uma discordância que ainda não se sabe a resposta, pois muitos acreditam que já se nasce 

com características empreendedoras, enquanto outros acreditam que essas características 

podem ser adquiridas. 

 

Um dos primeiros autores comportamentalistas a se interessar pelo 

empreendedorismo foi Max Weber, grande intelectual alemão considerado por muitos 

como o fundador da sociologia. Ele descrevia os empreendedores como “inovadores, 

independentes cujo papel de liderança nos negócios inferia uma fonte de autoridade 

formal.” (FILION, 1999, p. 8). Segundo Chiavenato (2007), ele fez duas contribuições 

importantes para o entendimento do empreendedorismo: 

 

primeiro, ele observa a mudança decisiva ocorrida na atitude em direção 

ao empreendedorismo que toma lugar depois da Reforma no mundo 

ocidental. Em segundo, Weber analisa como a orientação da religião 

ajudou a desenvolver uma atitude positiva em direção à forma de “ganhar 

dinheiro” e ao trabalho, o que facilitou a mudança geral de atitude em 

direção ao empreendedorismo. (p. 6). 

 

Apesar das realizações de Weber, quem realmente contribuiu primeiramente para o 

estudo do empreendedorismo nas ciências do comportamento foi David McClelland, 

famoso psicólogo americano. Ele iniciou seus estudos nos anos 50, assistindo a disputa de 

poder entre a URSS e EUA, o que pode tê-lo motivado a estudar sobre a existência de 

grandes civilizações e motivo de terem prosperado. Através desse estudo McClelland 

percebeu a existência de inúmeros heróis ao longo da literatura, que eram caracterizados 

por seus atos grandiosos, a capacidade de superar obstáculos e fazer todo o possível para 

alcançar o objetivo. Ele acreditava que os heróis incentivavam as gerações seguintes a 

copiar esse comportamento heroico e a desenvolver uma necessidade de realização, 

fazendo assim, surgir empreendedores. (FILION, 1999). 
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Diferente da teoria dos estudiosos anteriores, McClelland considerava um 

empreendedor não somente aquele que comandava seu próprio negócio, mas também um 

gerente ou executivo de uma organização, expandindo muito mais o conceito. Para ele “um 

empreendedor é alguém que exerce controle sobre uma produção que não seja só para seu 

consumo pessoal.” (MCCLELLAND, 1971, apud FILION, 1999, p. 8). 

 

McClelland foi criticado por muitos estudiosos depois dele por não acharem uma 

conexão entre a necessidade de realização e o sucesso do empreendedor, por achar sua 

pesquisa restrita a determinados setores econômicos, entre outros fatores. Apesar das 

criticas e divergências e seu ponto de vista ser, geralmente, desacreditado hoje em dia, seu 

trabalho foi fundamental para o estudo do empreendedorismo e teve uma grande 

contribuição para traçar o perfil psicológico do empreendedor. (FILLION, 1999). 

 

Os comportamentalistas estiveram à frente do estudo do empreendedorismo por 20 

anos, até o início dos anos 80. Eles se empenharam em estudar o empreendedorismo e 

traçar o perfil psicológico do empreendedor. Apesar das inúmeras pesquisas não 

conseguiram chegar a um perfil psicológico relevante cientificamente, pois os resultados 

apresentavam muitas contradições mesmo quando realizados com metodologias 

semelhantes e impecáveis. Além de cada pesquisador possuir a sua própria definição do 

que seria empreendedorismo. (FILLION, 1999). 

 

Porém esses estudos se mostraram eficientes em apontar algumas características 

que um empreendedor de sucesso deve ter, e por isso são utilizadas atualmente por 

empreendedores e futuros empreendedores para identificarem suas características e 

habilidades que devem ser desenvolvidas para obter o sucesso. E o que diz respeito ao 

comportamento do empreendedor, entende-se, que o empreendedorismo parece ser algo 

regional e cultural, mudando algumas características de acordo com as necessidades e 

hábitos de cada região estudada. (FAYOLLE, 2000). 

 

A partir dos anos 80 o campo do empreendedorismo se expandiu por quase todas as 

ciências humanas e gerenciais, e não estava mais restrito somente aos comportamentalistas. 

Essa mudança de cenário foi caracterizada por dois grandes eventos: a publicação da 
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primeira enciclopédia que continha o melhor e mais moderno sobre o estudo do 

empreendedorismo, e a primeira Conferência de Babson, em 1981, que era dedicada à 

pesquisa desse novo campo. A conferência continuou acontecendo anualmente até a última 

realizada em 1988 no Canadá, (FILLION, 1999). 

 

2.2. ATIVIDADE EMPREENDEDORA NO BRASIL 

 

Devido à forma de colonização ocorrida no Brasil, assim como a maioria das 

antigas colônias de exploração, muitos autores dizem não haver uma tradição 

empreendedora no Brasil e que o comportamento empreendedor dos brasileiros se deu de 

forma tardia. Porém Caldeira (2009) discorda desse pensamento, defendendo o papel 

significativo do empreendedor na sociedade colonial brasileira. Segundo o autor as 

relações de trocas de produtos e serviços que ocorriam no mercado interno brasileiro na 

época colonial visavam à acumulação de riquezas e não somente a subsistência. Esse 

mercado era, na época, mais vigoroso que o mercado externo devido à presença do 

comportamento empreendedor nos brasileiros. 

 

Segundo Dornelas (2005) o empreendedorismo, seu estudo e prática, só ganhou 

força no Brasil a partir da década de 1990 com a criação do Sebrae ( Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Softex ( Sociedade Brasileira para Exportação de 

Software) com a finalidade de incentivar projetos de desenvolvimento do pais, tendo como 

objetivo a difusão do empreendedorismo. Antes da criação dessas entidades quase não se 

encontrava informações sobre o assunto e o empreendedor não tinha nenhum tipo de ajuda 

ou apoio. 

 

Passados vários anos, o empreendedorismo ganha cada vez mais força e atenção no 

Brasil, sendo visto como fator importante para o desenvolvimento da economia e 

crescimento do país. Algumas leis são criadas para ajudar nesse processo, como a Lei 

Geral da Micro e Pequena Empresa e a Lei do Microempreendedor Individual, que 

entraram em vigor em 2007 e 2008 respectivamente.  
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Segundo Dornelas (2005), os programas Softex e GENESIS (Geração de Novas 

Empresas de Software, Informação e Serviços), o programa Brasil Empreendedor do 

Governo Federal, os programas de capacitação EMPRETEC e Jovem Empreendedor do 

Sebrae, cursos e programas criados nas universidades brasileiras e o crescimento de 

incubadoras de empresas no Brasil foram fatores fundamentais para a difusão do 

empreendedorismo no Brasil e fortalecimento dos empreendedores. 

 

2.2.1. Vantagens e Desvantagens as atividades empreendedoras no Brasil 

 

A GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que reúne alguns dos melhores 

especialistas para explorar em compreender o empreendedorismo realisou uma pesquisa 

em 2003 onde citava algumas vantagens e desvantagens para o empreendedorismo no 

Brasil. Entre os fatores que impulsionam o empreendedorismo no Brasil de acordo com o 

relatório da GEM (2013), temos: 

 

 O Brasil tem um grande mercado, com muitas carências; 

 O movimento de criação de incubadoras de empresas, que ocorre desde a década de 

1990; 

 A redução dos empregos formais fazendo com que os brasileiros busquem outras 

formas de obter renda, como por exemplo, a criação de micro e pequenas empresas; 

 A criatividade do povo brasileiro, que por viver em um ambiente político-

econômico instável aprendeu a recorrer a outras ocupações para sobreviver. 

 

Entre os fatores que representam uma barreira ao empreendedorismo no Brasil, a 

GEM (2013) cita: 

 

 Dificuldade de acesso ao capital para empreender; 

 O Estado impõe altas cargas tributárias e um excesso de procedimentos 

burocráticos para se abrir um novo negócio; 

 Não há integração entre os programas voltados ao empreendedorismo, o que 

dificulta o acesso à informação; 
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 O sistema educacional brasileiro é de baixa qualidade e não incentiva o estudo do 

empreendedorismo; 

 A cultura brasileira é voltada para a busca do emprego formal. 

 

2.3. O SIGNIFICADO DE SER EMPREENDEDOR 

 

O significado de ser um empreendedor sofreu muitas modificações ao longo da 

história. FILION (1999) analisou o significado do termo ao longo do tempo e concluiu que 

para ele: 

 

O empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de 

estabelecer e atingir objetivos e que mantém alto nível de consciência do 

ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. 

Um empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis 

oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente arriscadas 

que objetivam a inovação continuará a desempenhar um papel 

empreendedor. (p. 19). 

 

Porém, ao contrário do que muitos tendem a pensar, para ser empreendedor não é 

preciso fundar uma empresa ou iniciar o seu próprio negócio, existem muitos 

empreendedores que são funcionários, professores ou somente estudantes. Isso porque ser 

um empreendedor está relacionado a atitudes e características do individuo e pode ser 

aplicado em qualquer área da sua vida, tanto profissional quanto pessoal. O 

empreendedorismo empresarial, que ocorre quando se tem o próprio negócio, é apenas uma 

das muitas formas que existem de se empreender. 

 

O espírito empreendedor esta relacionado a pessoas que são capazes de se 

comprometer com um projeto, assumir riscos e inovar continuamente. Pessoas com grande 

visão, que pensam não só no próprio sucesso, mas também em fazer algo grandioso que 

possa gerar empregos, beneficiar pessoas e países, e iniciar transformações que conduzam 

ao desenvolvimento econômico e ao progresso. (CHIAVENATO, 2007). 

 

O empreendedor é alguém capaz de realizar seus sonhos. É alguém que ao se 

sentir insatisfeito com uma situação transforma o seu inconformismo em algo positivo para 

si mesmo e para a sociedade. É alguém que prefere se arriscar por novos caminhos e que 
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acredita que suas atitudes podem fazer a diferença, influenciar pessoas e ocasionar grandes 

mudanças. (DOLABELA, 2006). 

 

A beleza do termo é saber que todos e qualquer um pode ser um empreendedor, 

desde a dona de casa até o empresário de sucesso, mesmo realizando atividades tão 

diferentes estão praticando o empreendedorismo do seu próprio jeito, estão observando as 

oportunidades para agir, buscando inovações e controlando qualquer caos que possa 

acontecer a sua volta. 

 

2.4.  PROCESSO EMPREENDEDOR 

 

Entende-se por processo empreendedor todas as etapas do surgimento do 

empreendedor e seu empreendimento, desde a idealização até a concretização de um 

objetivo. Segundo Santos (2013), o processo de criação de um empreendimento se dá a 

partir de quatro etapas: 

 

 Identificar uma oportunidade e analisar se é viável; 

 Desenvolver um plano de negócios; 

 Determinar quais recursos serão necessários e procurar a melhor maneira de 

consegui-los; 

 Gerenciar e administrar a empresa. 

 

Já para se tornar um empreendedor a resposta nem sempre é simples. A decisão de 

empreender pode ocorrer por inúmeros motivos, que podem ser desconhecidos até para o 

próprio empreendedor. A decisão de criar uma empresa pode ocorrer por fatores externos, 

pessoais, ambientais, sociais, organizacionais ou o conjunto desses fatores. Pode ser pela 

busca de uma realização pessoal, insatisfação com o trabalho, busca por reconhecimento, 

identificação de uma oportunidade, entre outros. Mas para o processo empreendedor 

ocorrer e ter como resultado um empreendimento de sucesso, alem de um motivo 

catalisador, é necessário que o empreendedor tenha talento para “fazer acontecer” a 

empresa, e ainda ideias boas e viáveis, assim como o capital necessário para realizar o 
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objetivo e finalmente o Know-how, ou conhecimento, para gerenciar o empreendimento. 

(DORNELAS, 2005). 

 

Nem sempre os fatores que levam ao processo empreendedor é algo positivo. 

Algumas vezes a falta de oferta de trabalho, desemprego e a necessidade de obter renda 

para sobreviver acabam criando empreendedores involuntários. No Brasil a partir da 

segunda metade dos anos 80 surgiu uma grande variedade de pequenas empresas, que 

foram criadas, em sua maioria, como uma segunda opção ou alternativa de trabalho devido 

principalmente à modernização tecnológica e a redução dos empregos formais. Quando 

isso ocorre existem maiores chances da empresa não ser bem sucedida, pois geralmente o 

empreendedor não se preparou ou pode não ter o conhecimento necessário para alavancar a 

empresa. (SANTOS, 1995). 

 

2.5. EMPREENDEDOR X ADMINISTRADOR 

 

A partir do final do século XIX e início do século XX, os empreendedores são por 

vezes confundidos com administradores, sendo considerados erroneamente sinônimos 

daqueles que gerenciam e dirigem as atividades de uma organização. O que se deve saber 

principalmente sobre empreendedores e administradores é que todo empreendedor deve ser 

um ótimo administrador, e ter o conhecimento necessário para fazer do seu negócio um 

sucesso, porém, nem todo administrador é um empreendedor. Para ser um empreendedor é 

preciso ter um diferencial do administrador tradicional, ter atributos extras e uma visão 

diferenciada que permitam a criação de uma empresa de sucesso. (DORNELAS, 2005). 

 

Farah, Cavalcanti e Marcondes (2008), descrevem as características que 

diferenciam empreendedores de sucesso dos administradores como sendo: 

 

 Agente de mudanças; 

 Pessoas capazes de superar seus limites; 

 Pessoas com iniciativa, principalmente frente aos desafios; 

 Pessoas que inovam; 

 Pessoas que se arriscam; 
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 Pessoas que sabem se organizar e planejar; 

 Criativos; 

 Líderes; 

 Autoconfiança; 

 Pessoas comprometidas com o trabalho; 

 Pessoas com grande poder de persuasão. 

 

Um administrador deve conhecer bem os recursos de sua empresa e saber como 

alocá-los da melhor maneira, deve tomar decisões e procurar alcançar os objetivos, sempre 

pensando no sucesso da empresa. Seguindo essa linha de raciocínio sobre administradores, 

MAXIMIANO (2008) define a administração como sendo: 

 

uma palavra que exprime uma ideia antiga: tomar decisões que 

promovam o uso adequado de recursos, para realizar objetivos. A 

administração é um processo de tomar decisões e realizar ações que 

compreende cinco processos principais interligados: planejamento, 

organização, liderança (e outros processos da gestão de pessoas), 

execução e controle. (p. 8). 

 

Segundo Drucker (1987) uma das principais diferenças entre administrador e 

empreendedor é que o primeiro na maioria das vezes tende a não ver e aproveitar as 

oportunidades, diferente dos empreendedores. O autor completa ainda, que o administrador 

apenas faz o seu trabalho, enquanto o empreendedor procura agregar valor ao que faz e 

fazer contribuições positivas tanto para a empresa quanto para a sociedade. 

 

2.6.  É POSSÍVEL APRENDER A SER UM EMPREENDEDOR DE 

SUCESSO? 

 

Muito já foi discutido sobre esta questão: existe o empreendedor nato, que já nasce 

com as características necessárias para empreender, ou as características de um 

empreendedor de sucesso são adquiridas com o tempo, através do estudo, influencia 

familiar ou outro fator social? 
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Inicialmente acreditava-se que empreendedores nasciam com determinadas 

características, e quem não as possuísse era desencorajado a empreender. Atualmente essa 

forma de pensamento vem mudando, cada vez mais se acredita que qualquer pessoa pode 

aperfeiçoar características empreendedoras, e estudar para se tornar um empreendedor de 

sucesso. Apesar de existem casos de pessoas, empreendedores inatos, que tem facilidade 

na pratica empreendedora, e possuem características pessoais que se encaixam no perfil 

empreendedor, qualquer um que se empenhe pode ser um empresário de sucesso e fazer 

prosperar o seu negócio. (DORNELAS, 2005) 

 

Para Dolabela (2006) o empreendedorismo é algo cultural que pode ser aprendido 

através da observação de outros empreendedores, hábitos, prática e valores adquiridos 

principalmente no âmbito familiar. O autor descarta qualquer possibilidade de que o 

indivíduo já nasça com alguma característica empreendedora, pois alega que quem 

apresenta esse comportamento desde muito cedo é devido à forma com que foi criado e a 

fatores externos, sociais e ambientais. Porém resalta que o ensino do empreendedorismo 

deve ser diferente do ensino tradicional focando mais na prática e troca de experiências do 

que em simplesmente teoria, e também o indivíduo deve conviver com o estudo do 

empreendedorismo desde muito cedo, desde o curso fundamental até a universidade para 

ter um bom aproveitamento. 

 

Segundo Farah, Cavalcanti e Marcondes (2008), o empreendedorismo pode ser 

ensinado, mas somente a pessoas predispostas a ter determinadas características. Os 

autores acreditam que a criatividade, a observação do mercado, a avaliação de 

possibilidades e associação de ideias é o que faz a diferença no perfil do empreendedor. 

Dornelas (2005) também reforça esse pensamento ao dizer que empreendedores natos já 

nascem com certo nível de inteligência, mas empreendedores de sucesso estão sempre 

estudando, e seu conhecimento e capacidade empreendedora são aperfeiçoados com o 

tempo. 

 

O tema ainda gera muita discordância, e pode ser que nunca se chegue a uma 

resposta correta. Porém num consenso geral, grande parte dos autores atuais acredita que 

apesar de o empreendedor não nascer já formado com as todas as características 
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necessárias para obter sucesso, algumas pessoas possuem a personalidade mais propensa a 

liderar, empreender e tem uma visão diferenciada, e estudando e tendo o conhecimento 

necessário tem mais chance de ser um empreendedor de sucesso. 
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CAPÍTULO III – ANÁLISE DO PERFIL DO EMPREENDEDOR DE SUCESSO 

 

 No capítulo três é apresentado o perfil do empreendedor segundo três autores 

conceituados da atualidade, Dolabela (2006), Chiavenato (2007) e Dornelas (2005). 

Através da analise desses três perfis é feita uma relação somente das características que 

aparecem em todos eles, e é criado assim um novo perfil do empreendedor de sucesso que 

apresenta apenas cinco características principais, o que facilita o estudo e entendimento 

sobre o assunto. 

 

Em seguida é feita a análise de cada uma das cinco características e, através da 

biografia de Steve Jobs, Bill Gates e Alexandre Costa, é possível observar qual a relação 

entre essas características e o sucesso de grandes empreendedores. 

 

3. PERFIL DO EMPREENDEDOR 

 

Desde que se começou a falar sobre empreendedorismo tenta-se traçar um perfil 

para o empreendedor, detalhando as características que ele deveria ter para ser bem 

sucedido. De acordo com Dolabela (2006) o perfil do empreendedor por ser algo cultural 

muda de região para região, pois existem cidades mais empreendedoras e menos 

empreendedoras. E esse pode ser o motivo pelo qual alguns estudiosos identificam 

algumas características que outros não identificaram por analisarem pessoas e 

empreendedores de lugares distintos, além é claro, da percepção individual do pesquisador. 

 

Ainda segundo Dolabela (2006), quando alguém fala sobre as características do 

empreendedor de sucesso parece quase impossível que alguém possa ter todas essas 

qualidades, mas ele acredita que muitas podem ser aprendidas e outras despertadas nas 

pessoas quando se está buscando realizar um sonho. Algumas características do 

empreendedor de sucesso citadas pelo autor, são: 

 

 Geralmente o empreendedor tem uma pessoa que o influencia a seguir esse 

caminho; 

 Tem iniciativa, autonomia; 
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 Otimismo diante dos obstáculos; 

 Necessidade de realização; 

 Prefere trabalhar sozinho, mas sabe manter e utilizar seus contatos (networking); 

  É um trabalhador incansável; 

 Tem perseverança e tenacidade; 

 É capaz de aprender com seus erros; 

 Procura ser diferente; 

 Possui forte intuição; 

 Acredita no que faz; 

 Sabe administrar bem seus recursos; 

 Sabe liderar; 

 Sonha, mas sabe transformar os sonhos em realidade; 

 Pensa no futuro e em longo prazo; 

 É pró-ativo; 

 Influencia pessoas; 

 Assume riscos moderados; 

 Sabe lidar bem com a ambiguidade e a incerteza; 

 Sabe analisar o ambiente em que vive e aproveitar as oportunidades. 

 

Para Chiavenato (2007) o espírito empreendedor pode ser resumido em três 

características básicas, que são: A necessidade de realização, a disposição para assumir 

riscos e a autoconfiança. Para o autor essas seriam as mais importantes e seria o suficiente 

para o individuo ser caracterizado como empreendedor, mas cita outras que ele poderia ter, 

tais como: 

 

 Saber “fazer acontecer”; 

 Ter sensibilidade para os negócios; 

 Ter tino financeiro; 

 Saber aproveitar as oportunidades; 

 Saber transformar ideias em realidade; 

 Ter criatividade; 
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 Ter alto nível de energia; 

 Ter imaginação e perseverança; 

 Saber transformar uma ideia simples em algo bem sucedido. 

 

Dornelas (2005), seguindo a mesma linha de raciocínio, acredita que os 

empreendedores de sucesso são: 

 

 São visionários; 

 Sabem tomar decisões; 

 Fazem a diferença, agregam valor; 

 Sabem aproveitar as oportunidades; 

 São determinados e procuram não permanecer em uma rotina; 

 São comprometidos e dedicados; 

 São otimistas e fazem tudo com paixão; 

 São independentes e capazes de traçar o próprio destino; 

 São propensos a ficarem ricos; 

 São líderes natos; 

 São bem relacionados e cultivam suas relações (networking); 

 Fazem tudo com planejamento; 

 Buscam aprender e ganhar conhecimento constantemente; 

 Procuram usar seu capital intelectual para a realização de grandes feitos; 

 Agregam valor para a sociedade. 

 

De uma maneira geral grande parte dos autores que pesquisaram o 

empreendedorismo concorda que as características citadas nesse tópico definem o perfil do 

empreendedor, embora alguns autores adicionem ou retirem uma característica ou outra, os 

perfis traçados, como pode ser visto através de três exemplos de autores conceituados, se 

assemelham bastante.   
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3.1. AS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS A UM EMPREENDEDOR DE 

SUCESSO 

 

Ao analisar o perfil dos empreendedores de sucesso traçado por Dolabela (2006), 

Chiavenato (2007) e Dornelas (2005) nota-se que muitas características são comuns aos 

três perfis. Pode-se então inferir que essas seriam as principais características de um 

empreendedor de sucesso de acordo com o estudo atual do empreendedorismo. São elas: 

 

 Necessidade de realização; 

 Dedicação; 

 Ter disposição para assumir riscos; 

 Saber aproveitar as oportunidades; 

 Saber transformar sonhos em realidade. 

 

3.1.1. Necessidade de Realização 

 

A necessidade de realização é o desejo alcançar determinados objetivos para a 

satisfação pessoal. É uma característica que impulsiona o empreendedor a estar sempre 

buscando melhorar e superar suas próprias metas. Um empreendedor de sucesso precisa ter 

a ambição de realizar feitos grandiosos que irão impactar os outros a sua volta e manter a 

empresa em constante desenvolvimento, procurando melhorar cada vez mais seu potencial 

pessoal, procurar sempre por inovações e aprimorar seu conhecimento. 

 

Dolabela (2006) acredita que todo empreendedor deve ter a necessidade de 

realização para impulsionar a empresa a crescer, e acredita que essa necessidade começa a 

ser suprida à medida que uma empresa começa a dar lucro e a crescer. Dornelas (2005) 

também acredita que o dinheiro é um indicador do sucesso, e que os empreendedores de 

sucesso usam o seu conhecimento e inteligência para realização de grandes feitos, como 

desenvolvimento da economia, geração de empregos e inovação. Chiavenato (2007) 

acredita que essa é uma das características mais importantes de um empreendedor, e que 

ele apresenta uma necessidade de realização acima da média, geralmente desde a infância, 
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não se conformando em superar padrões de excelência, e sim as metas que estabeleceram 

para si próprios. 

 

3.1.2. Dedicação 

 

Para ter um negócio bem sucedido é necessário que o empreendedor seja totalmente 

dedicado, comprometido e apaixonado pelo seu trabalho. Geralmente quando uma empresa 

está se iniciando o empreendedor ocupa mais de uma função e assume muitas 

responsabilidades, com isso, muitas vezes, precisa trabalhar mais que os outros 

funcionários, perdendo finais de semanas e feriados, dedicando parte da sua vida a 

empresa, e trabalhando incansavelmente. E o motivo do empreendedor ter toda essa 

energia e vontade de trabalhar são devido a sua dedicação e paixão pelo que faz. 

 

Dolabela (2006) acredita que o sucesso de uma empresa é proporcional a dedicação 

e o comprometimento do empreendedor com o seu negócio, por isso um empreendedor de 

sucesso trabalha muito mais do que um trabalhador comum com uma jornada de oito horas 

de trabalho, mas isso não é um problema para ele, pois por ter uma enorme paixão pelo seu 

trabalho se torna um trabalhador incansável. Chiavenato (2007) acredita que 

empreendedores apresentam um nível de energia acima da média. Dornelas (2005) diz que 

muitos empreendedores chegam a comprometer seus relacionamentos pessoais e amorosos 

e até mesmo sua saúde para se dedicar ao trabalho, e conseguem ter energia para seguir em 

frente mesmo quando se deparam com problemas. 

 

3.1.3. Ter Disposição para Assumir Riscos 

 

Para manter uma empresa bem sucedida é necessário inovar sempre, sair da zona de 

conforto e tentar o que ainda não foi tentado antes, percorrer caminhos diferentes e muitas 

vezes incertos. Faz parte da vida do empreendedor de sucesso correr certos riscos, tais 

como riscos financeiros, riscos sobre a aceitação de um novo produto ou serviço, riscos 

pessoais, riscos por tentar inovar, entre outros. Para dar um diferencial a sua empresa 

muitas vezes é preciso arriscar, e um empreendedor deve estar preparado para isso, sempre 
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planejando e minimizando o máximo possível esse risco, e calculando todas as 

possibilidades. 

 

Dolabela (2006) diz que o empreendedor não busca pelo risco, ao contrário, ele 

tenta minimizá-lo ao máximo e não assume riscos que são desnecessários, mas está 

disposto a assumir riscos calculados se considerar que é uma boa oportunidade. Para 

Chiavenato (2007) o ato de abrir o próprio negócio por si só já representa um risco, seja 

financeiro, psicológico ou social, e o empreendedor só está disposto a correr riscos até 

certo ponto onde possa controlar a situação. Dornelas (2005) acredita que empreendedores 

estão sempre buscando sair da rotina, mas também sempre procuram organizar e planejar 

todos os seus passos. 

 

3.1.4. Saber Aproveitar as Oportunidades 

 

Qualquer um com criatividades pode ter ideias ou imaginar como gostaria de ter um 

determinado produto, ou como um determinado serviço poderia ser executado, porém na 

maioria das vezes essas ideias são inviáveis, seja por falta de recursos, por não ter publico, 

ter um custo muito alto, ou algum outro fator. Um bom empreendedor deve saber 

identificar quando uma ideia é viável, ou seja, quando uma ideia é uma oportunidade de 

negócio.  

 

De acordo com Dolabela (2006) com o tempo e experiência o empreendedor vai 

sabendo cada vez mais como identificar oportunidades que são viáveis e a diferenciar 

oportunidades de ideias. O autor acrescenta que mais importante do que saber identificar as 

oportunidades é saber buscar e gerenciar os recursos necessários para transformar essa 

oportunidade em algo positivo. Chiavenato (2007) acredita que para ter um negócio bem 

sucedido o empreendedor deve saber analisar as oportunidades e saber escolher aquelas 

que são mais suscetíveis de êxito. Dornelas (2005) retrata o empreendedor como sendo 

curioso e atento as informações, o que da a ele a capacidade de transformar as ideias, que 

qualquer um pode ter, em uma oportunidade. 
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3.1.5. Saber Transformar Sonhos em Realidade 

 

Todas as pessoas tem sonhos, ou desejam realizar algo. O diferencial do 

empreendedor é ser persistente na busca desse sonho, mesmo diante das dificuldades. Por 

serem determinados eles vão buscar de todas as maneiras transformar esses sonhos em 

realidade, seja convencendo pessoas a investir em um projeto, estudando para ter mais 

conhecimento sobre um assunto, buscando trilhar caminhos diferentes e fazendo tudo que 

estiver a seu alcance. 

 

Para Dolabela (2006) a busca para transformar um sonho em realidade consegue 

transformar alguém em empreendedor, pois libera as características necessárias dentro do 

individuo para que ele tenha o potencial empreendedor necessário para realizar esse sonho. 

Chiavenato (2007) acredita que empreendedores são pessoas que sabem “fazer acontecer”, 

ou seja, sabem administrar os recursos, planejar e fazer uma simples ideia se transformar 

em um negócio bem sucedido. Dornelas (2005) acredita que eles são visionários, 

conseguem visualizar como desejam o seu futuro e tem habilidade para fazer virar 

realidade. 

 

3.2. ANÁLISE DE EMPREENDEDORES DE SUCESSO DA ATUALIDADE 

 

É comum aparecer notícias sobre empreendedores e empresas que surgiram 

inesperadamente, de pessoas que criaram produtos incríveis, que tiveram ideias simples e 

montaram uma empresa milionária, pessoas que eram ricas e multiplicaram sua fortuna, 

pessoas que não tinham dinheiro algum e montaram um negócio de sucesso, pessoas 

excepcionais que conseguem inspirar e revolucionar o mundo. A pergunta que fica é: o que 

essas pessoas tem de especial? 

 

O jornal O Globo (2013), através de informações da revista americana Fortune, 

divulgou uma lista com os doze maiores empreendedores dos novos tempos, conforme 

apresenta o Quadro 1:  
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Quadro 1 – Grandes Empreendedores Contemporâneos 

Fonte: O GLOBO (2013) 

Empreendedor Empresa Conselho 

Steve Jobs Apple 
Rejeitar as pesquisas de mercado e 

os grupos de foco 

Bill Gates Microsoft 
Encontrar pessoas muito espertas e 

criar equipes pequenas 

Fred Smith FedEx Confiar nos gerentes 

Jeff Bezos Amazon Fazer minifugas regularmente 

Larry Page e Sergey 

Brion 
Google Não poupar gastos na inovação 

Howard Schultz Starbucks Sempre desafiar os velhos métodos 

Mark Zuckerberg Facebook Seja paranoico 

John Mackey Whole Foods Os propósitos inspiram as pessoas 

Herb Kelleher Southwest Airlines 
Os funcionários vêm em primeiro 

lugar 

Narayana Murthy Infosys 
Sacrifícios hoje, recompensa 

amanhã 

Sam Walton Wal-Mart Dar às pessoas o que elas querem 

Muhammad Yunus Grameen Bank 
Os pequenos presentes podem ter 

grandes impactos 

 

Dentre esses empreendedores foram selecionados dois deles para serem analisados 

e verificar se possuem todas as características listadas como necessárias para um 

empreendedor obter sucesso nos negócios. 

 

3.2.1. Breve Biografia de Steve Jobs (1955 – 2011) 

 

Visto por muitos como obsessivo, narcisista e perfeccionista, Steve Jobs conseguiu 

transformar esses possíveis defeitos em qualidades e revolucionar, não uma, mas três 

grandes áreas em seus 56 anos de vida. Steve revolucionou a informática com o Apple II e 

o Mac nos anos de 1970 e 1980, revolucionou o cinema de animação com a Pixar nos anos 

de 1990, e por fim a musica digital com o ipod e o itunes. (KAHNEY, 2008). 

 

Steve Paul Jobs foi adotado quando era apenas um bebê, e amigos mais próximos 

acreditam que o seu desejo de controlar completamente tudo que faz vem do fato de ter 
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sido abandonado por seus pais biológicos. Durante a infância logo descobriu que tinha algo 

de especial, era mais inteligente que a média e tinha grande poder de convencimento 

principalmente sobre os colegas de escola e seus pais. Sempre interessado em eletrônica e 

construir coisas, certa vez Jobs decidiu construir um contador de frequência, como 

precisava de algumas peças que a empresa Hewlett-Packard - HP produzia, ele pegou a 

lista telefônica e ligou pra casa do presidente executivo da HP, e após vinte minutos de 

conversa, o presidente não só deu as peças que ele precisava como também um emprego 

durante o verão. (WALTER, 2011). 

 

Passou sua adolescência aprofundando seu conhecimento em eletrônica, que virou 

sua paixão, e também estudando literatura e outras áreas que não eram ligadas a tecnologia. 

Ainda na adolescência chegou a experimentar drogas, e tinha problemas em respeitar 

regras e receber ordens, se tornando por vezes muito independente e individualista. 

Quando chegou a hora de ir pra faculdade, disse que só aceitava ir para o Reed College, 

uma das instituições particular de ciências humanas mais caras dos EUA, e assim o fez. 

Durante a faculdade não gostava de ir às disciplinas obrigatórias e preferia escolher quais 

disciplinas queria fazer, como dança e caligrafia por exemplo. Vendo que a faculdade era 

um desperdício de dinheiro dos seus pais, Steve decidiu parar de pagar a faculdade e 

conseguiu ficar apenas como ouvinte nas aulas, o que lhe deu a possibilidade de assistir 

somente aos cursos que achava interessante ao invés dos obrigatórios. Estudar caligrafia se 

tronou muito vantajoso para Jobs na criação do Mac, sem o curso o Mac não teria tido 

fontes múltiplas ou proporcionalmente espaçadas. (WALTER, 2011). 

 

Após dezoito meses vivendo na faculdade como ouvinte Jobs resolveu voltar para 

casa de seus pais. Decidiu arrumar um emprego como técnico na Atari, onde literalmente 

exigiu que o contratassem. Lá ele ajudou no desenvolvimento de alguns jogos, que 

admirava pela simplicidade, pois qualquer um poderia jogar sem ler instruções. Em 

seguida passou sete meses na Índia em uma busca espiritual. Durante essa jornada 

aprendeu a usar muito a sua intuição, o que considerava fundamental para o sucesso do seu 

trabalho. (WALTER, 2011). 
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Steve Wozniak, amigo de longa data de Jobs, inteligente e com muitos interesses 

em comum, teve a ideia de juntar teclado, tela e computador, todos integrados formando 

um computador pessoal. Assim surgiu o Apple i. Jobs teve a ideia de produzir os 

computadores e vender, e assim iniciou o plano de criarem uma empresa juntos. Steve 

Wozniak diz que sempre que ele construía alguma coisa interessante Jobs arrumava um 

jeito deles ganharem dinheiro com aquilo. Sem saber se conseguiriam realmente vender os 

computadores e recuperar o dinheiro investido, decidiram apostar na empresa, que tinha 

apenas 1300 dólares de capital de giro. Escolheram o nome de Apple Computer para a 

empresa, pois Jobs tinha acabado de voltar de uma fazenda de maçãs, o nome não parecia 

intimidante e era divertido, ficaria no topo da lista telefônica e não conseguiram pensar em 

outro melhor. Para fazer a empresa ter sucesso passaram por todo tipo de obstáculo, desde 

conseguir dinheiro para fabricar os produtos, arrumar espaço para trabalhar, que 

inicialmente foi em uma garagem, convencer lojas a venderem seus produtos, decidir o 

preço certo a ser cobrado, criticas a aparência de seus produtos (o que fez com que a partir 

do Apple ii todos os produtos tivessem uma atenção especial em sua aparência), até 

procurar por inovações e estar se atualizando constantemente. A empresa passou por todos 

os obstáculos e superou as expectativas, em pouco tempo a Apple era uma empresa de 

sucesso. (WALTER, 2011). 

 

Steve era muito perfeccionista com seus produtos, chegando ao ponto de analisar 2 

mil tons diferentes de bege e achar que nenhum era suficientemente bom para ser usado, 

era preciso criar um novo. E passar dias pensando em quão arredondados deveriam ser os 

cantos do invólucro de determinado produto. Isso somado ao seu temperamento duro e 

comportamento peculiar levou Jobs a ser afastado de suas funções na Apple, sem acesso 

aos relatórios da administração e consequentemente frustrado. (WALTER, 2011). 

 

Aos trinta anos, Steve Jobs se viu tendo que recomeçar. Ele, junto com cinco 

funcionários da Apple insatisfeitos com a nova organização pediram demissão e 

começaram uma nova empresa. Jobs se desfez de quase todas as suas ações da Apple, 

deixando apenas uma para poder participar das reuniões se quisesse. Assim fundou a 

NeXT, que fabricaria computadores no formato de um cubo. Com uma empresa 

completamente sua, Jobs realizou todas as suas ideias que diziam ser impossível, como um 
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computador em forma de cubo sem nenhum ângulo, uma escada que parecia flutuar no 

saguão da sede da empresa, prazos curtíssimos para terminar um projetos, projetar seus 

próprios chips, uma fábrica futurista e uma enorme quantidade de dinheiro gasta com a 

aparência dos produtos. (WALTER, 2011). 

 

A NeXT não conseguiu ser bem sucedida. Segundo Kahney (2008), durante oito 

anos vendeu apenas 50 mil computadores e se viu obrigada a sair do ramo de hardware, 

permanecendo apenas com a venda de software para alguns mercados restritos. Durante 

sua empreitada com NeXT Jobs recebeu uma proposta para comprar a Lucasfilm, uma 

empresa de animação e computação gráfica. Steve comprou 70% da empresa e ela passou a 

se chama Pixar. Era a oportunidade de Jobs misturar arte com tecnologia, e assim 

transformou a empresa em um grande sucesso, fazendo parcerias com a Walt Dysney e 

produzindo animações como Toy Story. (WALTER, 2011). 

 

Segundo Kahney (2008), enquanto isso a Apple cada vez mais deixava de ser uma 

empresa grandiosa e se transformava em um fracasso, perdendo dinheiro e participação no 

mercado, tinha baixa venda de computadores e a imprensa já anunciava sua falência 

iminente. Em 1996 a Apple compra a NeXT dando possibilidade para Jobs retornar a 

empresa que tinha fundado. Quando retorna a Apple ele diz já ter revolucionado os 

computadores e agora pretendia revolucionar os celulares, aparelhos de som, tablets, livros, 

jornalismo e o que mais pudesse. (WALTER, 2011). 

 

Com a sua volta pra Apple, Jobs a tirou praticamente da falência, triplicou as 

vendas, duplicou a participação do Mac no mercado e aumentou as ações da empresa em 

1300%. Steve Jobs fez a empresa crescer novamente, principalmente pelo desenvolvimento 

de novos produtos como o iphone, ipod e ipad. (KAHNEY, 2008). Mais de uma vez Jobs 

disse que não era movido pelo desejo de ganhar dinheiro, e sim de criar um legado que 

pudesse gerar espanto e respeito. É inegável dizer que foi bem sucedido. (WALTER, 

2011). 
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3.2.1.1. Steve Jobs e as Características Empreendedoras 

 

Ao analisar o breve resumo sobre a vida de Steve Jobs, é possível verificar todas as 

características essenciais de um empreendedor de sucesso. Jobs é o caso mais interessante 

de ser analisado principalmente pelo seu jeito único, os altos e baixos que ocorreram na sua 

vida e a forma como ele lidou os obstáculos. 

 

Em relação à necessidade de realização, é visto que Jobs traçava suas próprias 

metas e prazos, que muitas vezes eram considerados impossíveis por seus funcionários. 

Muitos consideravam que ele distorcia a realidade e criava suas próprias leis e noção de 

tempo, embora na maioria das vezes conseguisse realizar seus objetivos. Ele era movido 

pela vontade de revolucionar o mundo, criar coisas grandiosas que fossem seu legado, e 

passou a vida construindo isso. 

 

Sua dedicação ao seu trabalho era inegável. Jobs sempre procurou dar o melhor de 

si e apostar tudo para o sucesso da sua empresa e a perfeição de seus produtos. Kahney 

(2008) diz que muitos funcionários acreditavam que a Apple tinha o DNA de Steve Jobs, 

tinha a sua cara com seus defeitos e qualidades. Essa opinião se mostra sensata, pois 

quando ele deixou a empresa ela começou a fracassar, e só ele, ao voltar a empresa, 

conseguiu reergue-la. Fato que mostra como um único empreendedor pode se tornar 

responsável pelo fracasso ou sucesso de uma instituição milionária. 

 

Quando Steve Jobs e seu amigo Wozniak decidiram fundar a Apple com apenas 

1300 dólares e grande determinação, eles provaram que eram capazes de assumir riscos. 

Além disso, durante toda sua trajetória na Apple buscava inovar e percorrer caminhos 

diferentes das outras empresas, como por exemplo ao investir e se preocupar mais com a 

aparência e embalagens de seus produtos enquanto outras empresas visavam quase 

somente o aprimoramento técnico. E depois de sair da empresa que tinha fundado mostrou 

mais uma vez a capacidade de se arriscar em duas novas empreitadas, a criação da NeXT e 

a compra da Pixar. 
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Steve sabia aproveitar as oportunidades, tanto que criou três empresas durante 

sua vida, revolucionou a informática, o cinema de animação e a indústria musical, criou 

vários produtos de sucesso, e deixou um legado e uma inspiração para futuros 

empreendedores. Ele acreditava muito na sua intuição, e tinha uma visão muitas vezes 

incompreendida. Muitos não se interessariam por um curso de caligrafia na universidade, e 

menos ainda iriam querer cursa-lo por vontade própria, mas Jobs via algo de diferente e 

usou isso para melhorar a aparência de seus computadores, algo que seus concorrentes não 

haviam pensado e acabou virando um diferencial da marca. 

 

Muitos diziam que Jobs sabia fazer o impossível, ele imaginava e sabia como 

transformar seus sonhos em realidade. Quando Wozniak inventou o Apple i poderia ter 

iniciado uma empresa sozinho, porém apenas inventar algo não garante o sucesso de uma 

empresa, é preciso um empreendedor, por isso Wozniak precisava da parceria com Jobs 

para transformar a Apple em uma empresa duradoura. Jobs sabia ganhar dinheiro com uma 

boa ideia, ele tinha grande poder de convencimento, era muito carismático e tinha a visão 

necessária para “fazer acontecer”. 

 

3.2.2. Breve Biografia de Bill Gates 

 

O segundo a ser analisado é Bill Gates, um dos maiores empreendedores e 

filantropos do mundo responsável pela criação do sistema operacional Windows. Gates é 

metódico, pontual com seu trabalho e sabe chegar ao cerne das questões com uma 

habilidade admirável. Pode ser rude e às vezes não consegue fazer contato visual, mas a 

opinião geral é que é essencialmente bondoso. Durante sua vida se envolveu em algumas 

discussões com Steve Jobs, um de seus principais concorrentes. Um considerava o outro 

inferior, embora por fim Gates tenha reconhecido o talento de Steve, o qual nunca retribuiu 

a gentileza. (WALTER, 2011). 

 

William Henry Gates III, mais conhecido como Bill Gates, nasceu em Seattle, no 

estado de Washington nos Estados Unidos no dia 28 de outubro de 1955. Dinheiro nunca 

foi um problema para sua família, seu pai, um advogado de sucesso, e sua mãe, professora 

da Universidade de Washington e líder de um grupo de caridade, puderam investir na sua 
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educação colocando-o na Lakeside, uma das melhores escolas dos Estados Unidos. 

(CAMARGO, 2013).  

 

Segundo a Folha de São Paulo (2013), Gates aprendeu a gostar da área tecnológica 

quando, ainda na escola, conheceu a maquina de telex elétrica que permitia trocar 

mensagens através da linha telefônica, chamada ASR-33. Ainda segundo esta fonte, em 

1968, Gates com apenas 13 anos, dotado de uma inteligência brilhante e já apresentando 

sua vontade de fazer algo positivo para a sociedade, desenvolveu uma agenda escolar para 

Lakeside, seu primeiro programa. 

 

Secundo a Folha de São Paulo (2013), com 17 anos, em 1973, Gates foi admitido 

na Universidade de Harvard, uma das mais conceituadas dos Estados Unidos, onde além de 

estudar gostava de jogar pôquer e participar de maratonas de programação. Ainda na 

faculdade, junto com seu amigo de escola Paul Allen, Gates começa a desenvolver 

programas para empresas, e em 1975 eles se mudam para Albuquerque, no Novo México, 

onde trabalham para a Companhia MITS, produzindo programas em linguagem BASIC 

para serem usados no Altair 8800, o primeiro microcomputador. Com o dinheiro que 

conseguem juntar, em 1976, Gates e Allen, largam suas respectivas faculdades para se 

dedicar a criação de uma empresa que decidiram chamar de Microsoft, depois de desistir 

do nome Allen & Gates Inc., a fim de oferecer um custo de compra menor as empresas, ao 

invés delas produzirem seus próprios aplicativos. O sucesso foi tanto que em 1980 eles 

conseguem um contrato com a IBM, em 1981 todos os computadores da IBM tinha o 

sistema operacional MS-DOS e nesse mesmo ano as suas vendas ultrapassaram 1 milhão 

de dólares. (CAMARGO, 2013). 

 

Gates continuou aprimorando o seu sistema operacional e em 1983 lança o que 

seria o seu grande sucesso até os dias atuais, o Windows, que era diferenciado pela 

inclusão de um mouse e uma inovadora interface gráfica. A Microsoft revolucionou a 

informática e seu grande sucesso transformou Bill Gates, em 1986, no mais jovem 

bilionário do mundo, com apenas 31 anos. Ele manteve a posição de homem mais rico do 

mundo durante 13 anos, de acordo com a revista Forbes, mas com o desenvolvimento 
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acelerado da tecnologia e da internet e suas grandes contribuições a diversas instituições de 

caridade, perdeu seu posto de primeiro lugar. (CAMARGO, 2013). 

 

Uma de suas qualidades bastante conhecida é a prática da filantropia. Em 2000, 

Gates e sua esposa Melinda criaram a fundação Bill e Melinda Gates, dedicada ao combate 

a pobreza, que em 2005 tinha um valor estimado em U$ 29 bilhões, se tornando a 

instituição filantrópica mais rica do mundo. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2013) 

 

No dia 27 de Junho de 2008, aos 52 anos, Bill Gates deixou a Microsoft e o mundo 

dos negócios para aproveitar a sua vida e se dedicar a sua instituição de caridade, apesar de 

ainda participar de algumas decisões importantes da Microsoft.(CAMARGO, 2013). 

 

A Empresa para conseguir alcançar todo o sucesso que possui procurou evoluir e 

ultrapassar seus concorrentes, e pode-se dizer que foi bem sucedida na maioria dos 

aspectos. Hoje em dia 85% dos computadores possuem o Windows instalado, além de 

possuir o revolucionário vídeo game Xbox 360 equipado com o Kinect, um sensor de 

movimento capaz de substituir os controles convencionais. Também investiu no 

desenvolvimento de Smartphones juntamente com a Nokia, criando o sistema operacional 

Windows Phone. E quanto a Bill Gates, mesmo com as suas doações constantes a caridade, 

causas sociais e sua própria fundação de combate a pobreza ainda permanece entre os dez 

mais ricos do mundo em 2013 segundo a revista Forbes, com uma fortuna avaliada em 67 

bilhões de dólares, o que mostra a dimensão do império que construiu e toda a sua 

capacidade empreendedora. (ZAMBARDA, 2013). 

 

3.2.2.1. Bill Gates e as Características Empreendedoras 

 

A necessidade de realização de Bill Gates possui um lado nobre. Além de querer 

alcançar o sucesso, criar sua empresa, gerar lucro e manter sua empresa bem sucedida, 

percebe-se em Gates uma vontade e um desejo de fazer algo bom e útil para a sociedade. 

Tanto em seu primeiro projeto criando uma agenda para sua escola, quanto pela grande 

quantidade de dinheiro disponibilizada para caridade e filantropia. Até mesmo durante a 

sua atual “aposentadoria”, não deixa de se envolver pessoalmente em sua instituição de 
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caridade, algo que pode ter grande contribuição da sua mãe que também ajudava esse tipo 

de instituições desde que ele era criança. 

 

A dedicação à empresa é algo notável durante a trajetória de Gates. Sem a sua 

presença, visão e grande habilidade empreendedora não seria possível a Microsoft alcançar 

todo o seu sucesso. Segundo o site do G1 (2013), apesar da sua aposentadoria ainda 

continua indo a empresa uma vez por semana e sua paixão por sua companhia e por 

software é tão grande que ele participa de todas as reuniões como se ainda fosse trabalhar 

lá por anos. 

 

Bill Gates sempre foi metódico e voltado para o lado analítico, portanto seus riscos 

foram bastante calculados. Mas durante sua vida teve que aprender a correr riscos, ainda 

que tentasse minimiza-los ao máximo. Um dos maiores riscos foi largar a universidade 

para abrir sua própria empresa, pois muitos em seu lugar não teriam coragem de tal 

empreitada. Durante toda a sua vida empresarial correu e ainda corre riscos, cada vez que 

lança um novo produto, ou aprimora determinado produto que todos estão habituados, 

como foi o caso de algumas versões do Windows que não agradaram o publico que 

preferiam as versões mais antigas. Gates e sua equipe sempre souberam lidar com 

possíveis reclamações, estando sempre preparados para reparar um possível erro e até 

mesmo lançar uma nova versão antes do previsto. 

 

Segundo Camargo (2013), houve muitas controvérsias a respeito de Bill Gates 

alegando que ele teria comprado muitas das ideias da Microsoft, e não seria nada mais que 

um oportunista. Se os rumores são verdades ou não, não é relevante, afinal todo 

empreendedor deve saber aproveitar as oportunidades, e isso Gates soube fazer muito 

bem. Ele soube criar, inovar quando foi preciso, reinventar e aproveitar todas as 

oportunidades para manter sua empresa na frente de suas concorrentes. 

 

Saber transformar sonhos em realidade, talvez seja a principal característica de 

um empreendedor de sucesso e o que o diferencia de um administrador ou gerente comum. 

Gates conseguiu além de criar um ótimo produto, torná-lo viável de ser construído, 

rentável, comercializável e hoje em dia, pode se dizer, essencial para todos. É 
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principalmente através do sucesso que conseguimos identificar quando um empreendedor 

foi capaz de transformar um sonho em realidade, e tendo em vista o sucesso da Microsoft 

pode-se dizer que Bill Gates é um grande empreendedor. 

 

 

3.3. ANÁLISE DE EMPREENDEDORES BRASILEIROS DE SUCESSO 

 

A fim de levar a analise dos empreendedores de sucesso para o cenário brasileiro, o 

presente trabalho também analisa um empreendedor de uma lista contendo cinco grandes 

empreendedores do Brasil segundo Rinaldi (2013), conforme apresenta o Quadro 2. O 

empreendedor em questão foi escolhido devido a maior variedade e quantidade de 

conteúdo relacionado a sua vida pessoal e profissional disponível na mídia. 

Quadro 2 – Grandes Empreendedores Brasileiros 

Fonte: RINALDI (2013) 

Empreendedor Empresa Conselho 

Alexandre Costa Cacau Show 

Empreendedor precisa gostar de gente, 

entender o que as pessoas querem, ter visão 

de longo prazo, equilibrar razão e emoção 

Júlio Vasconcelos Peixe Urbano 

A carreira de empreendedor oferece muitas 

opções para ser criativo. Sempre que fiz as 

coisas com essa convicção, deu bastante 

certo 

Mariângela Bordon Eos Cosméticos 

Acho que o sucesso se deve ao fato de eu ser 

persistente, obsessiva e detalhista, sempre 

focada no produto 

Valério Dornelles Tecno Logys 

Gosto de transitar entre o conhecimento e a 

aplicação. Empreendedor precisa ter isso, 

pensar para frente 

Sergio Arno Pasta Gialla 

Apesar de vir de uma família muito rica, 

desde cedo quis ser dono do meu nariz e 

fazer as coisas do meu jeito 
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3.3.1. Breve Biografia de Alexandre Costa 

 

Uma das maiores redes de chocolate do Brasil nasceu de um erro de principiante de 

um rapaz que tinha apenas 17 anos e quase nenhuma experiência profissional. A empresa 

que tinha fortes indícios de fracassar resultou em um negócio que produz mais de 12 mil 

toneladas de chocolate por ano para abastecer mais de 1300 lojas e teve um faturamento 

estimado de R$ 1 bilhão em 2011. (AGUILHAR, 2013). 

 

Alexandre Costa desde cedo sentia vontade de ser independente e ter o próprio 

dinheiro, portanto com 14 anos já ajudava a sua mãe Vilma Costa a vender produtos de 

porta em porta. Em determinada ocasião, durante a páscoa, sua mãe até tentou acrescentar 

chocolates a lista de produtos vendidos em seu catálogo, porém não recebeu o produto 

encomendado e decidiu não se arriscar mais com os chocolates. (VICTORINO, 2013). 

 

Aos 17 anos Alexandre percebeu uma oportunidade na venda de chocolates e 

resolveu insistir em revendê-los. Porém na páscoa de 1988 aconteceu um episódio que 

poderia ter arruinado seu pequeno negócio de chocolates antes mesmo dele ter a 

oportunidade de crescer. Alexandre conseguiu uma encomenda de 2 mil ovos de 50g, 

porém após aceitar a encomenda descobriu que aquele tamanho estava fora de linha e seria 

impossível produzir ovos daquela gramatura. Alexandre se viu então em uma situação 

desastrosa, e como não queria decepcionar seus clientes decidiu que entregaria os ovos a 

qualquer custo. Ele procurou por cerca de vinte atacadistas até encontrar Cleusa Trentin, 

ou como era chamada Dona Cleusa, uma senhora que vendia chocolates caseiros e o 

ajudou a terminar o pedido em apenas três dias, fazendo jornadas de até 18 horas de 

trabalho. (AGUILHAR, 2013). 

 

Com o dinheiro arrecadado na páscoa, Costa no mesmo ano decidiu que abriria sua 

empresa de chocolates. Ele começou a produzir seus produtos em uma sala de 12m² na 

empresa dos seus pais e vender as trufas e bombons de chocolate para padarias e 

supermercados na Zona Oeste de São Paulo em um fusca branco ano 78. Assim surgiu a 

Cacau Show, uma loja especializada em chocolates finos com preços acessíveis. Uma de 

suas maiores dificuldades no início foi transmitir credibilidade para clientes e fornecedores 
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por conta da pouca idade que tinha, porém com persistência e demonstrando a todos sua 

força de vontade acabou por mudar essa situação. (FERREIRA, 2013). 

 

A experiência de vender pessoalmente seus produtos no inicio, para Alexandre, foi 

essencial para o sucesso da empresa, pois assim pôde conhecer o perfil dos compradores, o 

melhor modo de vender o produto, o mercado que ia atuar e as dificuldades encontradas, 

podendo, portanto, auxiliar e instruir os vendedores da sua empresa como lidar com essas 

situações. Além dessa experiência pessoal, Alexandre procurava sempre se especializar e 

aprender mais sobre sua área. Ele fazia diversos cursos e estudava as melhores formas de 

fabricar, embalar, conservar e vender seus produtos. (DIAS, 2013). 

 

Em 1992, Alexandre passou por outra situação difícil. Os chocolates são produtos 

sazonais, que não vendem bem no verão devido ao calor e a sua curta vida útil, portanto 

essa é uma época em que os empresários dessa área precisam injetar dinheiro na sua 

empresa. No verão desse ano Alexandre não possuía quase nenhum dinheiro no caixa, mas 

ao invés de recorrer a empréstimos ou desanimar ele decidiu investir numa oportunidade 

em longo prazo. Costa aproveitou a proximidade com o natal e começou a vender 

panetones em feiras de natal, onde vendia também seus chocolates e outros produtos 

adequados à temperatura do verão que adquiria de terceiros. (DIAS, 2013). 

 

A Cacau Show cresceu e novos funcionários foram contratados. Em 1996, 

Alexandre fez seu primeiro curso sobre chocolates na Bélgica, onde acredita que produzem 

os melhores chocolates do mundo, e posteriormente fez mais dois outros cursos no mesmo 

país. Na páscoa 2001 um dos distribuidores da marca fez uma grande encomenda de 

produtos e não tinha como armazená-los em seu apartamento, com isso alugou uma sala 

onde passou a vender os chocolates, criando a primeira loja da Cacau Show, na cidade de 

Piracicaba, interior paulista. (FERREIRA, 2013). 

 

No final de 2001, surge a oportunidade de abrir a primeira franquia da Cacau Show. 

Alexandre deixa seu carro no lava-jato de Hugo Yamaoka, onde o carro acaba sendo 

trancado com a chave dentro. Em meio a explicações sobre o incidente com o veículo, 

Yamaoka revela que sua mulher tinha o aconselhado a abrir uma loja de chocolates ao 
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invés de um lava-jato, e em novembro de 2001 Hugo Yamaoka abre a primeira franquia da 

Cacau Show. (LAUER, 2013). 

 

Nos anos seguintes foram inauguradas diversas lojas em varias cidades brasileiras. 

Em 2005, a Cacau Show ganhou o prêmio de Melhor Franquia do Ano, na categoria 

Cafeteria e Confeitaria concedido pela Editora Globo, em parceria com a Fundação Getúlio 

Vargas. Em 2006 fez o primeiro comercial na televisão, e no mesmo ano foi inaugurada 

uma fabrica de 17 mil m², em um terreno de 73 mil m² em Itapevi, interior de São Paulo. 

Hoje em dia a fabrica da Cacau Show possui 55 mil m², possui a maior máquina de 

fabricação de trufas da América do Sul, com capacidade para produzir uma tonelada de 

trufas por hora. Em 2010 a Cacau Show atinge a marca de mil lojas em todo o Brasil, e seu 

mercado abrange as classes A, B e C, algo difícil de ser conseguido pelas empresas em 

geral. O segredo do sucesso é estar sempre inovando como por exemplo o café expresso 

oferecido em algumas lojas, a realizações de promoções como “O Festival das Trufas”, 

onde a cada nove trufas compradas ganha uma de graça, a criação de produtos para 

determinadas datas comemorativas, além de diversos produtos diferenciados que 

transformou a Cacau Show em uma das maiores lojas de chocolates artesanais do Brasil, 

capaz de aliar produtos de qualidade com preços acessíveis. (DIAS, 2013). 

 

Alexandre Costa se tornou um exemplo de empreendedor de sucesso para os 

brasileiros. Em sua jornada empreendedora escreveu dois livros: “Cacau é Show – 

Deliciosas Histórias do Mundo do Chocolate”, em 2008, onde fala sobre a origem do cacau 

brasileiro e “Uma Trufa e...1.000 lojas depois!”, em 2010, considerado um guia para 

empreendedores em busca do sucesso. Em 2010 Alexandre Costa recebe o Diploma de 

Honra ao Mérito do Ministro da Agricultura por sua atuação na produção e divulgação do 

chocolate brasileiro. Em 2011 Alexandre foi eleito Empreendedor do Ano, categoria 

Master, pela Ernst & Young Terco, e representar o Brasil na premiação mundial em 

Mônaco. E em junho de 2012 Alexandre Costa foi o único palestrante da América Latina 

na Chocovision, a maior convenção sobre chocolates do mundo. Alexandre Costa, que 

nasceu em 1970, completa 43 anos de vida dia 5 de novembro, mas ainda nem pensa em se 

aposentar e pretende deixar a empresa como um legado aos filhos.(CACAU SHOW, 

2013). 
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3.3.1.1. Alexandre Costa e as Características Empreendedoras 

 

A análise do perfil de Alexandre Costa se torna essencial para este trabalho, pois 

além de trazer a visão empreendedora para a realidade brasileira demonstra que as cinco 

principais características empreendedoras apresentadas estão presentes nos 

empreendedores de sucesso independente do seu país e a realidade que os cerca. 

 

A Necessidade de realização está presente em Alexandre Costa desde muito cedo. 

Isso pode ser percebido pela vontade de ter sua independência financeira desde a 

adolescência e por começar a trabalhar com os pais desde os seus 14 anos de idade. Além 

disso, ele sempre buscou transformar sua empresa em um legado, sempre querendo ser o 

melhor em seu segmento, e buscar novas formas de melhorar o seu negócio. 

 

A dedicação com que Alexandre conduziu a Cacau Show é indiscutível. Para 

cumprir seus prazos no início da empresa chegou a fazer jornadas de 18 horas de trabalho e 

vender seus produtos de porta em porta. Ainda adolescente, com apenas 17 anos Alexandre 

demonstrou imensa responsabilidade e dedicação, se abdicando de muito do que jovens na 

sua idade estavam fazendo para poder fazer sua empresa crescer. 

 

Com apenas 17 anos e sem ao menos saber o que é um plano de negócios 

Alexandre Costa fundou a Cacau Show, e quis se aventurar no ramo de chocolates mesmo 

após sua família ter fracassado ao vender chocolates, portanto pode-se dizer Alexandre 

tem disposição para assumir riscos. Ele não teve medo de se aventurar e acreditou na sua 

intuição para abrir o seu negócio. Porém sempre procurou estudar e se qualificar para 

fabricar produtos de excelência e minimizar os riscos de uma má administração. 

 

Alexandre Costa soube aproveitar as oportunidades que apareceram em seu 

caminho, e principalmente soube transformar as adversidades em grandes oportunidades de 

empreender e lucrar. Quando aceitou a encomenda de ovos de páscoa com um tamanho 

que estava fora de linha ao invés de se lamentar ele não só entregou os produtos a tempo, 

como também aproveitou a experiência e o dinheiro arrecadado para criar a Cacau Show. 



 

 

40 
 

Quando a venda de seus produtos caiu durante o verão e ele ficou sem dinheiro no caixa, 

ele aproveitou essa situação para iniciar a venda de panetones, devido à proximidade do 

natal. E também em diversas outras situações como a criação da primeira de muitas 

franquias quando, em uma conversa informal, o dono de um lava jato se lamentou de seu 

negócio dizendo que deveria ter aberto uma loja de chocolates, ou fabricação de produtos 

diferenciados e para determinadas datas comemorativas. 

 

Alexandre soube transformar seus sonhos em realidade. Ele idealizou uma forma 

de fazer chocolates de qualidade que fossem acessíveis a todas as classes sociais. 

Atualmente a Cacau Show vende desde produtos que custam menos de R$ 1,00 até outros 

que custam acima de R$ 50,00 sem perder a qualidade. Quando fundou a empresa 

Alexandre queria chegar a marca de mil lojas da Cacau Show, ele atingiu essa marca em 

2010, e atualmente possui mais de 1300 lojas em todo Brasil. Costa transformou seu 

negócio de vender chocolates em seu fusca 78 em uma empresa milionária com capacidade 

de produzir mais de 12 mil toneladas de chocolate por ano. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho procurou analisar o perfil do empreendedor, desde o 

surgimento do termo até os dias atuais, observando que a concepção de empreendedorismo 

se modifica de acordo com as ideias e acontecimentos de uma determinada época. Porém, 

o que permaneceu igual desde o principio foi a tentativa dos estudiosos desse tema para 

entender e traçar o perfil de um empreendedor, citando uma serie de qualidades que ele 

precisaria ter para alcançar o sucesso.  

 

Muitos autores, como foi visto, citam uma lista de características que definem o 

empreendedor de sucesso, podendo ter três, dez ou mais características diferentes de 

acordo com a concepção de cada autor. Pegando três autores conceituados, o trabalho 

visou simplificar essa lista, apresentando apenas as características que eram comuns aos 

três autores, formando assim, cinco características que seriam essenciais ao empreendedor 

de sucesso da atualidade. Essa simplificação busca facilitar o entendimento sobre o assunto 

que muitas vezes aparece disperso na literatura brasileira, e auxiliar futuros 

empreendedores a entenderem e admirar os grandes empreendedores que souberam criar 

grandes impérios com seus próprios méritos. 

 

Para apresentar fatos a essa teoria, e dar mais credibilidade ao novo perfil 

empreendedor foi realizada uma análise de três grandes empreendedores da atualidade. Os 

dois primeiros, Bill Gates e Steve Jobs, apesar de terem uma área de atuação semelhante 

foram escolhidos, pois além serem considerados um dos maiores empreendedores do 

mundo serve para mostrar que mesmo empreendedores com personalidade muito diferentes 

ainda possuem as características essenciais a um empreendedor. Jobs e Gates não poderiam 

ser mais diferentes, tinham origem, comportamento e personalidade os mais opostos 

possíveis. Gates vinha de família com dinheiro e reconhecimento, aprendeu a gostar de 

tecnologia em uma das melhores escolas particular da região, nunca foi rebelde ou largou 

um emprego para embarcar em uma jornada espiritual, seus primeiros trabalhos foram para 

ajudar a escola, quando decidiu largar a faculdade não foi para alcançar a iluminação com 

algum guru, e sim para criar sua empresa. Gates entendia de programação, era prático, 

disciplinado, enquanto Jobs se preocupava com a aparência de seus produtos, era mais 

intuitivo do que analítico e seu forte era saber como usar a tecnologia para ganhar dinheiro. 
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E ambos com suas particularidades conseguiram se tornar excelentes empreendedores e 

construir grandes empresas. (WALTER, 2011). 

 

O último empreendedor analisado, Alexandre Costa, visa trazer o tema para a 

realidade brasileira, e analisar seu perfil em relação a empreendedores de outros países. 

Além disso, é importante para entender que o fenômeno empreendedor ocorre em qualquer 

país, com as mais variadas culturas, e o perfil empreendedor analisado se encaixa em 

empreendedores de qualquer região. 

 

De forma conclusiva, porém sem a pretensão de encerrar a discussão saudável 

para fins de estudos futuros, este trabalho busca apresentar uma forma simplificada de 

entender o perfil dos empreendedores, para que futuros aspirantes a empreendedores 

possam identificar mais facilmente quais características devem ser desenvolvidas e 

aperfeiçoadas em sua busca pelo sucesso. Além de poder encorajar aqueles que tem o 

sonho de abrir o próprio negócio, e mostrar não só que é possível, como também depende 

mais do próprio empreendedor do que de fatores externos. 
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