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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa teve como objetivo examinar a existência de perfil empreendedor em 
moradores da cidade de Taubaté. A pesquisa foi coordenada pelo Núcleo de Pesquisas 
Econômico-Sociais - NUPES em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Taubaté 
– ACIT. A metodologia deste estudo, descritivo e quantitativo, compreendeu um questionário 
estruturado com questões fechadas e foi aplicado para 201 pessoas, na primeira quinzena de 
setembro do ano corrente. A abordagem se deu em lugares de grande circulação de pessoas, 
em particular as praças centrais da cidade. Pode-se afirmar que mudanças e/ou alterações no 
campo econômico, político, social, cultural, impactam a vida das pessoas nos mais diferentes 
campos. É fato que a sociedade atual é marcada pelo avanço técnico – científico, produção 
efusiva de conhecimento, agilidade na confecção de bens materiais; todavia, não é menos 
relevante apontar que essa racionalidade produtiva interfere no ritmo de vida das pessoas que 
estão inseridas nessa ordem social. Senão, vejamos: crises econômicas que afetam a inserção 
no mercado de trabalho, bem como a estabilidade do trabalhador; a insegurança em relação ao 
emprego-padrão, com vínculo salarial e, em decorrência disso, há um estímulo para que os 
indivíduos criem seu próprio espaço de trabalho. É o tempo do trabalho por conta própria. 
Mesmo reconhecendo a importância do crescimento desses novos empreendimentos no 
mercado, posto que resulta em aumento de empregos enriquecendo a sociedade; de outro 
lado, é imperioso reconhecer que o espírito empreendedor emerge pela ocorrência de toda 
essa incerteza, fazendo com que os indivíduos rompam a barreira do convencionalismo, não se 
apegando ao trabalho apenas por exigências formais. Diante da instabilidade econômica 
somos interpelados a assumir o espírito empreendedor, abandonar a zona de conforto e abrir-
se ao novo. O empreendedor apresenta sinais diferenciados: paixão pelo que faz, criatividade, 
gosto pelo risco, planejamento e conhecimento da realidade onde está inserido. Vale ressaltar 
que um perfil empreendedor não está relacionado apenas ao fato de se ter uma idéia nova, 
mas que também saiba tomar decisões, tenha iniciativa, persistência e tenha claro as metas a 
atingir. A pesquisa apontou que, de todos os que possuem ocupação em ambos os gêneros, 
74% pensam ou já pensaram em abrir um negócio próprio e 26% se posicionaram contrários a 
essa iniciativa. Entre os que não possuem ocupação, 64,4% pensam em abrir um negócio e 
35,6% não demonstraram interesse. No que diz respeito à escolaridade, a pesquisa apontou 
que 81,8% dos que possuem o ensino fundamental completo, 75,8% dos que possuem ensino 
médio completo e 71,4% dos que possuem superior completo, têm interesse na abertura de um 
negócio próprio. Considerando a literatura que trata do empreendedorismo e enfatiza a 
iniciativa como uma importante característica empreendedora, vale ressaltar que o estudo 
apontou que 70,1% dos respondentes de ambos os gêneros, relataram que se julgam com 
iniciativa própria, sendo que 67,7% diz respeito aos homens e 72,4%, refere-se às mulheres. 
Observou-se, ao final do estudo, dentro do universo pesquisado, que 70,1% têm uma 
inclinação para o empreendedorismo, considerando a iniciativa como uma das características 
que compõe o perfil empreendedor.  


