
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPH1297 
 

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL E AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS 

 
 
 

JÉSSICA APARECIDA GOMES 
REGIANI SOUZA DA SILVA 

jessicaagomes93@hotmail.com 
ADMINISTRAÇÃO NOTURNO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
ROMARIA PINHEIRO DA SILVA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

O Brasil ocupa a quarta posição no ranking em número absoluto de empreendedores, atrás da 
China, Índia e Nigéria, segundo os dados disponibilizados pelo GEM (2013). Aponta ainda que 
40 milhões de brasileiros estejam empreendendo. O empreendedor atual agrega valor, sabe 
identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. Dentro de uma organização 
busca sempre a inovação do existente, busca a melhoria para que se obtenham resultados 
maiores. O empreendedor está sempre pronto para criar algo novo, assume riscos moderados, 
busca definir objetivos, toma as devidas atitudes e exploram os conhecimentos, tudo isso 
aliado a inovação. O empreendedorismo é essencial nas sociedades, pois é através dele que 
as empresas buscam a inovação, preocupando-se em transformar conhecimentos em novos 
produtos. O Empreendedorismo é um dos fatores que promove no país o desenvolvimento 
econômico. Algumas estatísticas apontam a fuga de empregados das empresas para a 
condição de gestor do seu próprio negócio estimulado muitas vezes pela necessidade e 
também pela oportunidade. Entretanto, apesar dessa migração acontecer de forma progressiva 
e ascendente, a atual situação financeira do país tem se mostrado um dos grandes pontos 
críticos para o fortalecimento das microempresas, especificamente as que estão iniciando sua 
atividade empresarial, devido à falta de incentivos por parte das políticas públicas dos governos 
federal, estadual e municipal. No Brasil começou a se desenvolver na década de 1990 e possui 
uma relevante evolução. Dentre as entidades que apoiam o empreendedor destacam-se o 
SEBRAE e a FGV. O empreendedor explora novos horizontes à medida da evolução, inova os 
recursos antigos. O presente trabalho tem como objetivo investigar a importância do 
empreendedorismo no Brasil e as micros e pequenas empresas; quais as ferramentas 
gerenciais que os pequenos empreendedores devem utilizar capazes de profissionalizar suas 
atividades e , especificamente ao denominado plano de negócios, para abertura e gestão de 
uma nova empresa. Pretende-se também buscar a relevância do tema no curso de 
Administração, com a finalidade de prover uma educação empreendedora, que estimule e 
viabilize a utilização de ferramentas gerenciais, como o plano de negócios, para a 
sobrevivência e obtenção de resultados positivos pela empresa. Para a solidificação no 
assunto estudado, foi utilizado como método a pesquisa bibliográfica amparada em livros 
diretamente relacionados ao tema, além de pesquisas em sites, artigos, dissertações e teses 
que já trataram esse assunto tão ascendente nos dias atuais. O que se conclui que existe um 
crescente interesse nacional e internacional em estudar temas voltados ao empreendedorismo, 
uma vez que a geração de negócios está diretamente ligada a prosperidade das nações, e a 
ação empreendedora é o processo dinâmico pelo qual se pode gerar mais riquezas. Essa 
prosperidade é oriunda de pessoas que assumem riscos, em termos de patrimônio pessoal, 
desprendimento de tempo e comprometimento. 


