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RESUMO

O presente trabalho trata de assuntos que estão no auge das discussões teóricas e aplicáveis, 

pois empreender é de suma importância para todas as empresas, em especial  as que se 

encaixam no setor de drogarias. Por ser um setor com uma capacidade grande de expansão, 

ter amarrado aos seus processos a iniciativa de um empreendedor é fundamental. O objetivo 

geral  do  trabalho  é  destacar  o  perfil  do  empreendedor  de  sucesso.  Neste  trabalho,  os 

motivos,  características  e  histórico  do  processo  de  empreender  do  entrevistado  são 

analisados,  para  se  entender  de  forma  analítica  os  reais  motivos  de  sucesso  do  seu 

empreendimento.  É  verificada  e  comparada  a  literatura  existente  e  a  realidade  de  sua 

aplicação  nas  empresas.  Na  entrevista  é  apresentado  histórico  do  empreendedor  e  da 

empresa.  Conclui  a  pesquisa que o empreendedor entrevistado é comprometido com os 

resultados e que sua colaboração é essencial. O retorno da informação e das melhorias nos 

processos são formas de valorização do grupo na medida em que ocorre  o retorno dos 

resultados de pesquisa.

Palavras-chave: Empreender. Entrevistado. Drogaria. Histórico. Empreendedor.



ABSTRACT

This paper deals with issues that are at the peak of its theoretical and applied discussions 

because undertake is of paramount importance to all companies, especially those that fit the 

drugstore  sector.  Being  an  industry  with  a  great  capacity  for  expansion,  have  tied  their 

processes the initiative of an entrepreneur is vital. The overall objective is to highlight the 

successful entrepreneur profile. In this work, the motives, characteristics and history of the 

interviewee undertake the process are analyzed to understand analytically the real reasons 

for the success of your venture. It is verified and compared the existing literature and the 

reality  of  its  application  in  companies.  In  the  interview  is  presented  history  of  the 

entrepreneur  and  the  company.  Paper  concludes  that  the  respondent  entrepreneur  is 

committed to the results and that their cooperation is essential. The return of information 

and process  improvements  are  forms of  group value in  that  is  the  return of  the  search 

results.

Keywords: Engage. Interviewed. Drugstore. Historical. Entrepreneur.
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1. INTRODUÇÃO

Historicamente, no Brasil e no mundo, é sempre reconhecido o papel essencial 

do  empreendedor  da  iniciativa  privada  como  alavanca  de  crescimento  econômico  e 

inovação.

Com a questão do crescimento econômico de longo prazo apresentando-se como 

um dos maiores desafios e soluções enfrentadas pelas sociedades contemporâneas para os 

problemas que existem hoje, é preciso manter os agentes de desenvolvimento econômico e 

social sob vigilância e suporte.

Como se sabe pequenas e médias empresas constantemente aparecem como 

elementos fundamentais de um cenário macroeconômico de crescimento, pois tratam-se de 

geradores de grandes ideias, estas capazes de transformar rapidamente o ambiente em sua 

volta.

Contudo, apesar do grande potencial, empreender na iniciativa privada é uma 

missão arriscada, de acordo com a pesquisa do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e  Pequenas  Empresas)  realizada  em  2013,  uma  grande  parte  das  empresas  que  foram 

constituídas em 2005 não sobreviveram mais do que 2 anos, 3 anos de existência.

Esse  cenário  tende  a  desmotivar  o  empreendedor,  pois  em  muitos  casos  o 

primeiro negócio não é bem sucedido e sendo assim, muitos não voltam a investir, sejam 

pelas perdas financeiras ou uma possível falta de estímulo. Contudo, é importante ressaltar 

que  os  que  perseveram  tendem  a  ter  êxito,  pois  a  maturidade  emocional  e  a  técnica 

adquirida com a falência da empresa se transformam em bases sólidas de um novo negócio.

Em segmentos específicos, como o de drogarias,  por possuir um modelo mais 

preciso,  técnico e normalizado a segunda tentativa pode não ser  necessária,  mas se for, 

tende a ter uma dificuldade menor.

Em virtude disso, a presente monografia procura traçar o perfil, baseando-se em 

autores  que  identificam  as  principais  características  técnicas  e  descritivas  de  um 

empreendedor  de  sucesso,  independentemente  da  quantidade  de  tentativas  e  falhas 

obtidas.

A questão da pesquisa busca identificar:  Qual  o conjunto de atributos de um 

perfil  predominante  na  visão  de  alguns  autores  do  empreendedorismo  de  sucesso  em 

médias empresas?
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A  motivação  para  pesquisar  o  tema  decorre  do  fato  de  que  o  perfil  do 

empreendedor representa um dos fatores que influenciam significativamente a gestão de 

uma empresa e, consequentemente, seu sucesso.

Para a organização em estudo conhecer tais fatores e formas de atuação sob a 

visão  de  alguns  autores  identificando  aspectos  ausentes  ao  próprio  conhecimento  do 

empreendedor são fatores relevantes para a realização do estudo.

A  pesquisa  proposta  é  oportuna,  porque  permite  aos  estudantes  de 

Administração a interação e o envolvimento com a realidade empresarial e o conhecimento 

de aspectos importantes de como funciona o negocio.

O objetivo geral  procura analisar  os atributos de um perfil  empreendedor  de 

sucesso na visão de alguns autores. Contudo, nos objetivos específicos busca estudar qual a 

característica deve ser preservada por quem se propõem a empreender. Identificar o perfil 

do empreendedor da organização estudada. Mensurar o envolvimento do funcionário para 

com a organização a partir de ações advindas do gestor.

O método adotado foi  a do estudo de caso que é uma das possibilidades do 

método qualitativo. Neste método a técnica adotada foi  a observação direta e entrevista 

complementada pela pesquisa documental.

A  presente  monografia  está  estruturada  em  capítulos,  sendo  o  primeiro  a 

introdução.  O  segundo capítulo  relata  os  aspectos  teóricos  sobre  empreendedorismo.  O 

terceiro  capítulo  aborda  o  planejamento  empreendedor.  O  quarto  capítulo  se  refere  ao 

mercado de drogarias. O quinto capítulo aborda um estudo de caso de um empreendedor de 

sucesso. Por fim, o sexto capítulo, as considerações finais.
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2. EMPREENDEDORISMO

Empreender é realizar coisas diferentes, inovar na geração de ideias, criar algo 

inédito,  ter  uma  nova  visão  sobre  os  mesmos  objetos.  Normalmente,  por  trás  dessas 

inovações estão pessoas que questionam, assumem risco e possuem uma motivação não 

vista entre os demais, não se contentam em ser mais um na multidão e amam o que fazem.

Mas  historicamente  o  termo  empreendedorismo  possuir  algumas  definições, 

para Dantas (2008), a palavra “empreendedor” vem da expressão francesa entrepreneur, ela 

foi citada pela primeira vez,  em 1725, por Richard Cantillon, economista reconhecido por 

muitos  historiadores  como  o  grande  teórico  da  ciência  econômica.  Segundo  o  mesmo 

“entrepreneur é o indivíduo que assume riscos”.

Ainda em Dantas (2008), o economista francês Jean-Baptiste Say, em 1814, usou 

o termo empreendedor para caracterizar o indivíduo que transfere recursos econômicos para 

um setor de produtividade mais elevada. Say, além de ter influenciado diretamente a Teoria 

Econômica, ressaltou a importância do ser humano inovador para um melhor funcionamento 

do sistema econômico.

O empreendedorismo, segundo Schumpeter (1984), em 1934 foi tratado como a 

realização de novas combinações de recursos envolvendo fazer coisas novas ou coisas que já 

são feitas em novas maneiras

Para  McClelland  (1961),  cerca  de  30  anos  depois,  o  foco  do  significado  de 

empreendedorismo recai sobre o que ele denominou comportamento empreendedor cujo 

componentes principais são : a) uma atitude moderada face ao risco; b) o desenvolvimento 

de atividade instrumental nova e vigorosa; c) a assunção de uma responsabilidade individual 

pelas consequências de atos em face de novas iniciativas; d) a capacidade de antecipação de 

possibilidades futuras; e e) o desenvolvimento de habilidade organizacionais e decisórias.

Doze  anos  depois  de  McClelland  ter  trazido  o  foco  da  área  para  o 

comportamento humano,  Kirzner  (1973)  define  o  termo como a  habilidade  de  perceber 

novas oportunidades.
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Empreendedorismo no Brasil
Com a criação de entidades como o SEBRAE em 1972, que tem como um dos 

objetivos promover a competitividade, o desenvolvimento das micro e pequenas empresas e 

estimular  o  empreendedorismo,  foi  fundamental  para  que este  movimento começasse  a 

fortalecer,  pois  o  novo  empreendedor  tinha  a  possibilidade  de  adquirir  conhecimentos 

essenciais para a geração do seu negócio, antes só possível através do método empírico.

Anterior à criação desse órgão pouco se falava da geração de novos negócios, 

seja pelo ambiente político e econômico não ser favorável na época ou pelo próprio medo de 

investir  em  algo,  já  que  não  existia  na  época  o  suporte  básico  para  os  que  ousavam 

empreender.

Vários  movimentos  de  incentivo  dos  governos  federais  foram  essenciais  para 

disseminação da cultura de empreender, como o programa Brasil  Empreendedor que, de 

1999  a  2002,  destinou  recursos  a  capacitação  de  mais  de  6  milhões  de  novos 

empreendedores por todo o país e fez mais de 5 milhões de operações em concessão de 

crédito para novos negócios.

Um  ponto  importante  a  se  ressaltar  foi  a  explosão  na  criação  de  empresas 

“pontocom” nos anos 1999 e 2000 abrindo o mercado de e-commerce no Brasil.

A criação de uma legislação direcionada as micro e pequenas empresas também 

foi  fator  determinante,  como a Lei  da  Inovação,  a  instituição do programa Simples  para 

arrecadação  de  impostos,  a  Lei  Geral  da  Micro  e  pequena  empresa  e  o  programa 

Empreendedor  individual  são e foram fundamentais  para manter  o Brasil  desenvolvendo 

empreendedores.

Tomando por base a Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

que foi instituída em 2006, ficou regulamentado o tratamento diferenciado e favorecido às 

Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte.

Segundo  o  SEBRAE,  através  da  Lei  Geral,  foi  instituído  o  regime  tributário 

específico para os pequenos negócios, com redução de carga de impostos e simplificação dos 

processos de cálculo e recolhimento, que é o Simples Nacional. A Lei Geral uniformizou o 

conceito de micro e pequena empresa ao enquadrá-las com base em sua receita bruta anual.

A Microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual  de responsabilidade limitada,  devidamente registrada nos órgãos competentes, 
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que  aufira  em  cada  ano,  a  receita  bruta  igual  ou  inferior  a  R$  360.000,00  (trezentos  e 

sessenta  mil  reais).  Se  a  receita  bruta  anual  for  superior  a  R$  360.000,00  (trezentos  e 

sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), 

a sociedade será enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o SEBRAE.

A Lei Geral também criou o Microempreendedor individual, que é a pessoa que 

trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário optante pelo Simples 

Nacional,  com  receita  bruta  anual  até  R$  60.000,00  (sessenta  mil  reais).  O 

Microempreendedor individual pode possuir um único empregado e não pode ser sócio ou 

titular de outra empresa.

Contudo  apesar  dos  avanços,  mesmo  quando  comparado  a  outros  países,  o 

cenário  nacional  ainda  carece  de  políticas  públicas  duradouras  diretamente  dirigidas  a 

consolidação do empreendedorismo no país.  Segundo o  GEM (Global  Entrepreuneurship 

Monitor, 2000) 21,1 milhões de pessoas desenvolviam alguma atividade empreendedora no 

Brasil,  contudo 72,6% são pessoas que empreendiam por necessidade, ou seja,  por estar 

desempregado ou por falta de oportunidade. Normalmente, casos assim não são planejados 

de  forma  adequada  e  a  maioria  fracassa  com  rapidez,  não  gerando  desenvolvimento 

econômico e aumentando os números relacionados à mortalidade empresarial brasileira. O 

ideal seria ajustar esse percentual a uma realidade mais equivalente em que pelo menos 

metade  dos  novos  empreendedores  iniciassem  as  atividades  via  oportunidade  e  não 

necessidade,, onde se possa existir um planejamento prévio que está diretamente ligado ao 

desenvolvimento econômico.
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Intraempreendedorismo
Com  as  novas  tendências  de  mercado  como  inovação,  competitividade  e 

globalização, o conceito de empreendedorismo foi  estendido àqueles indivíduos que tem 

atitudes empreendedoras dentro das organizações. Para este fenômeno foi denominado o 

termo intraempreendedorismo.

De acordo com Hashimoto,  Avó e  Silva (2008),  o  intraempreendedorismo diz 

respeito  a  um movimento  de  grandes  organizações  que  buscam enfraquecer  sistemas  e 

estruturas que dificultam o desenvolvimento de novas possibilidades e fortalecer modelos de 

gestão mais aleatórios, livres e orgânicos, objetivando a reinvenção e adaptação ao desafio 

de crescer continuamente. Já para Antoncic e Scarlet (2008), o intraempreendedorismo se 

refere  ao ato de empreender  em organizações  existentes,  possuindo diversas  dimensões 

características, tais como a capacidade de criar novos negócios, inovar em produtos, serviços 

e  processos,  proatividade,  aceitação  do  risco  e  espírito  de  competitividade.  Assim,  o 

intraempreendedor ismo  possui  relação  direta  com  os  indicadores  de  crescimento  e 

lucratividade das organizações, sendo um elemento essencial para o sucesso.

Segundo  Dantas  (2008),  o  conhecimento  necessário  para  a  atividade 

intraempreendedoras reside nas pessoas. São elas quem de fato identificam problemas e 

criam soluções para eles, visando ganhos para a organização. Butler e Jones (1992) explicam 

que, no intraempreendedorismo, os trabalhadores identificam imperfeições que emergem a 

partir do desequilíbrio da distribuição de informações e desenvolvem ações no sentido de 

identificar  oportunidades  nessas  imperfeições  que  possam  ser  exploradas  para  ganhos 

financeiros.

Wunderer (2001 apud DANTAS 2008), diz que o intraempreendedorismo busca 

aperfeiçoar os benefícios principais Stakeholders1, aumentando, assim, o valor corporativo 

no  longo prazo,  enquanto  Figueiredo (2004)  ressalta  que,  no  intraempreendedorismo,  o 

pressuposto  considerado  é  o  de  que  reside  nos  trabalhadores  da  organização  parte  da 

capacidade inovadora dela.

11  Termo do léxico inglês que na terminologia de planejamento estratégico significa o conjunto dos interessados 
no sucesso mútuo de um empreendimento com os quais mantém algum tipo de relacionamento.
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Ronen  (1988)  ressalta  que  empreendedores  que  prosperam  em  ambientes 

agressivos e circunstâncias adversas como as encontradas nessas organizações acabam por 

ter suas competências forjadas por essas situações.
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Tipos de empreendedor
É  um  consenso  entre  os  autores  da  área  a  classificação  dos  tipos  de 

empreendedores, e para esta monografia foi apresentado o modelo de Dornelas (2007 p.11) 

que determinou oito tipos básicos e distintos, são eles:

– O empreendedor nato: São aqueles que reconhecemos na mídia. Quase sempre 
são  de origem humilde  e  muitas  vezes  começaram a  trabalhar  muito  jovens,  e 
“adquirem habilidades em negociação e em vendas”, como afirma Dornelas (2007). 
Em sua maioria são imigrantes (de outros países ou mesmo de outra região do 
país),  que buscam oportunidades  em outros  lugares,  e  se  realizam por  esforço 
próprio.

– O empreendedor que aprende: É aquele que se torna empreendedor de forma 
inesperada quando se depara com uma oportunidade de negócio e larga tudo o 
que fazia para se envolver em seu próprio negócio.

– O empreendedor serial: São aqueles que estão sempre mudando de desafios, e 
que têm maior satisfação em criar algo novo, um novo negócio, do que fazer com 
que um negócio cresça. Assim estão sempre se envolvendo com novos negócios, às 
vezes  vários  deles  ao  mesmo  tempo.  Têm  grande  habilidade  em  identificar 
oportunidades, acreditar nelas e implementá-las. Mas não ficam muito tempo em 
um mesmo negócio.

– O empreendedor corporativo: São executivos em linha com as novas exigências 
das organizações, ou seja, renovar, inovar e criar novos negócios. São profissionais 
que  assumem  riscos  e  como  geralmente  não  têm  autonomia  completa, 
“desenvolvem  estratégias  avançadas  de  negociação”.  São  ambiciosos  e  muito 
motivados, com metas ousadas e recompensas variáveis.

– O empreendedor social: São verdadeiros empreendedores, porém voltados para 
causas humanitárias, que trazem resultados para outros e não para si mesmos. São 
muito engajados em causas e objetivos sociais.

– O empreendedor  por necessidade: São aqueles que criam seus negócios por 
absoluta falta de opção, pois muitas vezes não têm acesso ao mercado de trabalho 
ou foi demitido. Geralmente estão envolvidos em atividades informais, o que acaba 
gerando problemas sociais, pois vivem à margem do mercado e, por não terem um 
mínimo  de  embasamento  técnico  e  teórico,  acabam vítimas  das  altas  taxas  de 
mortalidade  empresarial  (fechamento  de  empresas),  comuns  nos  mercados  em 
desenvolvimento,  onde  cerca  de  60%  das  empresas  não  conseguem sobreviver 
mais que cinco anos.

– O empreendedor herdeiro (Sucessão Familiar): São aqueles que, muitas vezes, já 
se envolvem com o negócio da família desde jovens, aprendendo os conceitos com 
exemplos  da  própria  família,  assumindo  responsabilidades  na  organização  e  se 
envolvendo  na  administração  direta  desde  cedo.  Atualmente,  com  a  maior 



21

profissionalização da gestão das empresas familiares, também têm buscado melhor 
formação teórica, visando a perpetuar o legado da família.

–  O  empreendedor  “normal”  (Planejado): São  os  empreendedores  que  se 
preparam para a atividade, fazendo um planejamento minucioso e extenso tanto 
das  fases  que  antecedem  a  abertura  do  negócio  quanto  do  próprio 
desenvolvimento do mesmo. Infelizmente é a minoria entre os empreendedores, já 
que o conceito de planejamento não está enraizado em nossa cultura.

Ser empreendedor, portanto, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, 

não existe um modelo padrão para quem se torna um investidor. Diante do citado acima, 

existem características que mostram a distinção de como cada empreendedor surgiu, porém 

todos procuram satisfação profissional, autonomia financeira e querem deixar um legado.
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Porque alguns indivíduos viram empreendedores?
Segundo Longeneck er et al. (1998), há várias razões para alguém decidir ser um 

empreendedor,  o  que  ele  chama  de  “compensações”,  ou  seja,  algo  que  motiva  o 

empreendedor perante as dificuldades do negócio, conforme figura abaixo:

Figura  – Razões que levam alguém a decidir virar empreendedor

Fonte: Adaptado de Longnecker et al. (1998).

Comumente os aspectos de valor, independência e estilo de vida prazerosos são 

os  mais  citados  por  empreendedores  quando  questionados  sobre  o  assunto,  contudo 

existem  milhares  de  causas  que  justifiquem  ao  empreendedor  ter  decidido  adotar  tal 

profissão,  contudo  as  três  citadas  acima  sintetizam  a  busca  pelo  “controle  do  próprio 

destino”.

Sendo assim, segundo Oliveira e Munhoz (2011), as razões citadas acima podem 

ser definidas da seguinte forma:

− Valor é entendido como a libertação do pagamento em virtude do trabalho padronizado, 
assim o empreendedor enxerga que não há limites para o retorno do seu 
empreendimento.

− Independência é livrar-se da supervisão e regras das organizações burocráticas, podendo 
o empreendedor criar suas próprias.

− Estilo de vida prazeroso é ausência de rotina, monotonia e empregos não desafiadores. 
Muitas vezes o empreendedor alia uma oportunidade de negócios com um prazer, ou uma 
atividade de grande satisfação pessoal, intelectual e/ou física.

Muitos  indivíduos  viram empreendedores  pelas  habilidades,  competências  ou 

oportunidades para criar, abrir e gerir um negócio que possa produzir resultados positivos. 

As diretrizes e razões para virar um empreendedor vão além do que se pretende alcançar, 

pois a independência, estilo de vida e o retorno financeiro são alguns dos fatores que fazem 

com que os indivíduos almejem se tornarem empreendedores.
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O perfil do empreendedor
É  de  entendimento  geral  que  o  empreendedorismo  é  um  dom  e  somente 

consegue empreender quem nasce com ele, porém isso é falso. É preciso deixar claro que 

empreendedores  são  pessoas  normais  podem  nascer  com  espirito  empreendedor,  mas 

também pode ser adquirido.  Segundo Dutra (2002),  é reconhecido pela capacidade, pela 

ousadia, pela queda, pelo recomeço, pelo sucesso e pelo insucesso, existem em quantidades 

ilimitadas  e  enormemente  diversificadas,  ao  longo  do  tempo,  empreendedores  que 

passaram por  essas  situações.  São  influenciados  em parte  pela  genética,  em parte  pela 

formação familiar, pelas experiências profissionais e também pelo ambiente econômico.

A Revista Exame, em artigo intitulado “Falsas verdades sobre empreendedores”, 

publicado em 24 de julho de 2002, destaca que nos Estados Unidos os maiores responsáveis 

pela criação de novos negócios são profissionais que foram demitidos e precisam encontrar 

uma  nova  forma  de  se  sustentar,  são  gestores  que  viraram  empreendedores.  Ou  seja, 

nenhum empreendedor nasce necessariamente assim.

Outro ponto é que o empreendedor americano médio tem entre 35 e 45 anos e 

trabalhou, em média, cerca de 10 anos em empresas privadas e tem um perfil psicológico 

rico. Não necessariamente são jovens inventaram alguma coisa numa garagem ou tem uma 

personalidade  esquisita,  apenas  são  pessoas  maduras  que  souberam  aproveitar  uma 

oportunidade.

Quando falamos de risco existe o mito de que o empreendedor precisa assumir 

grandes  riscos.  Contudo  é  importante  lembrar  que  empreendedores,  normalmente, 

investem o próprio dinheiro e por isso tendem a ser muito mais conservadores.

Com as citações acima exemplificam características que desmistificam o perfil 

empreendedor,  mas não necessariamente classificam qualificações  essenciais  ao sucesso. 

Um empreendedor bem sucedido é caracterizado por uma série de atributos que o torna 

capaz de montar um negócio e conduzi-lo ao longo do tempo com sucesso. Embora ninguém 

nasça empreendedor há aqueles que desenvolvem o potencial como se tivessem nascido 

com dom de empreender, a estes, se aplica a denominação de empreendedores natos. Mas 

admitindo que empreendedorismo possa ser  desenvolvido nas pessoas com condições de 

influenciar o meio socioeconômico em que está inserido, pode torná-lo um empreendedor 
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decorrente de vocação profissional, por influência familiar, estudo e até mesmo através da 

própria prática.

Para  empreender,  segundo  Dolabella  (1999,  p.  12)  faz-se  necessário  um 

comportamento proativo do indivíduo, o qual deve desejar “aprender a pensar e agir por 

conta própria,  com criatividade,  liderança e visão de futuro,  para inovar  e  ocupar  o  seu 

espaço no mercado, transformando esse ato também em prazer e emoção”.

De  acordo  com  Filion  (1999)  entende-se  que  o  modelo  de  quatro  fatores  é 

essencial  para  que  uma ação seja  empreendedora  (visão,  energia,  liderança  e  relações), 

procurando à formação profissional do empreendedor. A principal característica apontada 

por ele é: “as relações” pela qual se obtém os conhecimentos necessários para tomada de 

decisão e o conhecimento da realidade de mercado.

Já segundo o SEBRAE (2013) as características do perfil empreendedor são:

− Autoconfiança: Ter consciência de seu valor sentir-se seguro em relação a si mesmo e, 
com isso, poder agir com firmeza e tranquilidade.

− Automotivação: Buscar a realização pessoal através do trabalho, com entusiasmo e 
independência;

− Elevado poder de comunicação: Capacidade para transmitir e expressar ideias, 
pensamentos, emoções com clareza e objetividade.

− Criatividade: Capacidade de buscar soluções viáveis e melhores para a resolução de 
problemas.

− Flexibilidade: Capacidade para compreender situações novas, estar disponível para rever 
posições, aprender.

− Energia: Força vital que comanda as ações dos indivíduos – capacidade de trabalho - 
“pique”.

− Iniciativa: Capacidade para agir de maneira oportuna e adequada sobre a realidade, 
apresentando soluções, influenciando acontecimentos e se antecipando as situações.

− Integridade: Qualidade do caráter, ligada à retidão de princípios, imparcialidade, 
honestidade, coerência e comprometimento (com as pessoas, com o negócio e consigo 
mesmo).

− Liderança: Capacidade para mobilizar as energias de um grupo de forma a atingir 
objetivos.

− Negociação: Capacidade para fazer acordos cooperativos como meio de obter o 
ajustamento de interesses entre as partes envolvidas.

− Perseverança: Capacidade de manter-se firme e constante em seus propósitos, porém, 
sem perder a objetividade e clareza frente às situações (saber perceber limites);

− Persuasão: Habilidade para apresentar suas ideias e/ou argumentos de maneira 
convincente.

− Capacidade de Planejamento: Capacidade para mapear o meio ambiente, analisar 
recursos e condições existentes, buscando estruturar uma visão de longo prazo dos 
rumos a serem seguidos para se atingir os objetivos.

− Relacionamento interpessoal: Habilidade de conviver e interagir adequadamente com 
as outras pessoas;

− Resistência à frustração: Capacidade de suportar situações de não satisfação de 
necessidades pessoais ou profissionais, sem se comportar de maneira derrotista, negativa 
ou confusa;

− Sensibilidade administrativa: Capacidade para planejar, executar e gerir através de 
processos organizados, sistemáticos e eficazes.
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Muitas das características citadas acima podem ser latentes na personalidade de 

alguns  indivíduos  que  tendem  a  virar  empreendedores,  dessa  forma,  o  próprio  fato  de 

passarem a investir  significa  indiretamente estar  mais  próximo e/ou alinhados com suas 

personalidades. Isso pode demonstrar que em alguns casos o processo de investimento é um 

encontro com a verdadeira natureza do individuo empreendedor. 
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Características de um empreendedor de sucesso
A literatura é vasta e não muito difusa quando se trata de pontuar as principais 

características  de  um  empreendedor  de  sucesso.  Contudo,  neste  trabalho,  serão 

apresentadas  as  visões  de  alguns  autores  que  caminham  na  mesma linha  de  raciocínio 

quando se trata do objeto de estudo em questão. 

De  acordo  com  Mai  (2006)  se  uma  pessoa  possui  características 

comportamentais e aptidões, comumente, encontradas em empreendedores bem sucedidos, 

terá melhores oportunidades para empreender. Contudo, apesar de não serem somente as 

características empreendedoras que garantirão o pleno sucesso, sem elas a pessoa poderá 

encontrar dificuldades em alcançar o sucesso empresarial.

Para Drucker (2002), está claro que empreendedores são pessoas que inovam. O 

aperfeiçoamento é instrumento para os investidores, no qual eles exploram a mudança como 

uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente.  O empreendedor  sempre está 

buscando a mudança, reage a ela e a explora como sendo uma oportunidade.

Segundo Fillion (1999) o empreendedorismo não é definido claramente como 

uma ciência, mesmo se tratando de uma das áreas com mais pesquisas e as que mais se 

fazem publicações. Isso demonstra que ainda não existem paradigmas, padrões que possam, 

por exemplo, garantir que, a partir  de certas circunstâncias haverá um empreendedor de 

sucesso.

Indiferente de onde exista a fonte para buscar as características que levam ao 

sucesso, de alguma forma, converge em pontos específicos, onde a figura do empreendedor 

está relacionada a um indivíduo inovador, inquieto, criativo, planejador e sempre com a visão 

voltada para o futuro. Em resumo, o empreendedor é alguém que sabe aonde e como chegar 

a sua realização pessoal, familiar e profissional.

Mai (2006) destaca que uma das primeiras e, talvez a mais importante pesquisa 

das  raízes  sobre  o  empreendedorismo  foi  exposta  no  início  dos  anos  60  por  David 

McClelland.  Nela,  ele  identificou  dez  características  empreendedoras:  busca  de 

oportunidades e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigências de qualidade e 

eficiência,  comprometimento,  busca  de  informações,  estabelecimento  de  metas, 

planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, independência e 

autoconfiança.



27

Contudo “Não existe nenhuma fórmula capaz de garantir o sucesso” (DOLABELA, 

1999, p. 92). O próprio conceito de sucesso é muito amplo e discutido em diversas áreas de 

conhecimento.  Para  Ferreira (1999)  o  sucesso é aquilo que sucede a um resultado,  uma 

conclusão.  É  algo  que  teve  bom  êxito  ou  resultado  feliz.  Dolabela  (1999)  afirma  que  o 

empreendedor tem seu próprio conceito de sucesso. O que confirma essa afirmação é o fato 

de que Solomon e Winslow (1988, apud DUTRA; GIMENEZ, 2001) realizaram uma entrevista 

com 61 empreendedores, em que as questões tiveram o propósito de encontrar o perfil do 

indivíduo  sucesso.  Sobre  o  sucesso,  perguntou:  “Como  você  define  sucesso?”  Muitos 

relataram como a independência financeira, a autoestima, a autossatisfação e o prazer.

Dessa  forma,  é  possível  supor  que  indivíduos  portadores  das  características 

citadas, são encontradas em empreendedores de sucesso. De certa forma, terão melhores 

chances  no  processo  empreendedor.  Apesar  dessas  características  de  comportamento 

ajudarem  a  pautar  o  seu  desenvolvimento,  não  podem  ser  consideradas  como 

determinantes no sucesso, já que existem um número indeterminado de fatores externos 

que influenciam no andamento de um empreendimento.

Diante  dos  fatos  citados  é  importante  ressaltar  também que o sucesso ou o 

fracasso pode aparecer como resultado do crescimento, pois uma grande ideia, serviço ou 

produto podem advir de um insucesso.
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3. PLANEJAMENTO EMPREENDEDOR

O  empreendedor  percebe  oportunidades  em  variadas  situações  cotidianas. 

Contudo,  apenas  identificar  oportunidades  não  faz  do  empreendedor  um  indivíduo  de 

sucesso, é preciso ser capaz de obter efetividade no desenvolvimento da ideia por trás da 

oportunidade.
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Planejamento
Planejar significa criar um esquema para agir (CUNHA, 1996). Também pode ser 

classificado como desenhar um plano para alcançar algo que se deseje indo na contramão da 

improvisação e do acaso. Na gestão empresarial, o planejamento tem como essência um 

processo em que se tomam decisões, podendo ser pré-estabelecidas e interdependentes, no 

qual direciona a empresa para encontrar um futuro almejado. Para realizar um planejamento 

adequado é necessário determinar objetivos específicos e mensuráveis, com prazos realistas 

e  alcançáveis.  Definir  os  objetivos  é  importante  por  proporcionar  uma  sensação  de 

direcionamento, ajudando a focar os esforços, guiar as pessoas, as decisões e ajudar a avaliar 

o progresso (SILVEIRA; BASTIAS, 2003). À medida que os responsáveis pelo planejamento 

adquirem experiência, abre espaço para adicionar métodos mais sofisticados de análise e de 

elaboração, como é o caso do Planejamento Estratégico.

Planejamento estratégico
Planejamento estratégico é definido como um processo fundamento pela análise 

racional das oportunidades oferecidas pelo ambiente, dos pontos fortes e fracos da empresa 

e da escolha de uma estratégia  entre  os dois  extremos.  Essa estratégia  tem o dever de 

satisfazer o melhor modo possível para que os objetivos da empresa possam ser alcançados 

com sucesso e menor esforço possível  (ANSOFF;  DECLERCK; HAYES,  1981).  Segundo Rosa 

(2001),  o planejamento estratégico é descrito como metodologia participativa e deve ser 

utilizada como determinadora  da  direção em que  a  organização irá  seguir,  por  meio  da 

descoberta de objetivos válidos e não subjetivos. Essa ferramenta direciona os esforços e os 

recursos  da  empresa.  O  planejamento  gera  um  compromisso  de  execução  e  dá  as 

ferramentas para cobrança. O planejamento estratégico não é apenas mais que uma técnica 

que procura alinhar e organizar as ideias das pessoas, mas de uma maneira que seja possível 

elaborar uma visão da direção e do caminho que deve ser seguido, como também ordenar as 

ações que serão realizadas através de um plano estratégico, que visa permitir o alcance da 

visão de futuro esperada. Na concepção de Valadares (2002),  o planejamento estratégico 

pode ser descrito como uma ferramenta de gestão empresarial  que, utilizando de certos 

conceitos e atitudes acreditados pela empresa, transforma o ato de planejar em uma forma 

mais  inteligente de escolher uma ação ou sequência de ações a serem realizadas para a 

empresa, na busca dos objetivos.
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Análise SWOT
Pensar  estrategicamente  é  muito  importante,  contudo,  atualmente  diversos 

fatores têm se tornados imprescindíveis a qualquer negócio. O aumento das exigências dos 

clientes e sua pouca fidelização assim como o clima de desaceleração econômica são só 

alguns exemplos. Dessa forma, é preciso muita atenção a análise da empresa no seu meio 

envolvido e para isso a ferramenta de análise SWOT foi desenvolvida.

O termo SWOT resulta da conjugação das iniciais das palavras anglo-saxónicas 

Strengths (forças),  Weaknesses  (fraquezas),  Opportunities (oportunidades)  e  Threats 

(ameaças). Assim, a análise SWOT corresponde à identificação por parte de uma organização 

e de forma integrada dos principais aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num 

determinado momento, tanto a nível interno como externo (BICHO; BAPTISTA, 2006).

Análise Externa
A  avaliação  externa  dentro  da  análise  SWOT,  que  tem  como  objetivo  a 

identificação das principais oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats) que podem 

aparecer para a organização. A sua importância está associada à necessidade de os gestores 

e outros responsáveis cultivarem o pensamento da previsão de possíveis situações futuras 

que possam ter grande ou pequeno impacto nessa organização.

A avaliação do ambiente externo costuma ser dividida em duas partes:

− Macro ambiente: nível exterior que afeta todas as indústrias, embora de modo 
diferenciado;

− Ambiente competitivo: que diz respeito a todos os intervenientes próximos e é tratado na 
análise de Porter.

Na prática, isso significa identificar que mudanças que estão totalmente fora do 

controle  da  organização e  quais  destas  podem afetar  de  forma positiva ou  negativa  seu 

desempenho ou sua forma de atuação. É importante ressaltar que as mudanças no ambiente 

externo, sempre afetam de maneira geral toda a organização que atue numa mesma área 

geográfica ou mesmo mercado, sendo dessa forma, representam tanto oportunidades ou 

ameaças iguais  para todos  envolvidos.  Um exemplo disso são as  normas regulatórias ou 

mudanças em legislações, quando ocorrem alterações desse tipo todas as organizações são 

afetadas.

Uma  organização  que  o  quanto  antes  possa  perceber  que  o  seu  ambiente 

externo está mudando e que tenha velocidade para entender e se adaptar a esta mudança, 

poderá  aproveitar  melhor  as  oportunidades  ou  sofrerá  menos  as  consequências  das 

ameaças.
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Análise Interna
Em  termos  de  análise  interna,  a  análise  SWOT  propõe  a  identificação  dos 

principais  pontos  fortes  (Strengths)  e  pontos  fracos  (Weaknesses)  caracterizadores  da 

organização num determinado momento. Uma forma é perceber que o ambiente externo 

está mudando, outra, é ter competência para adaptar-se a estas mudanças aproveitando as 

oportunidades e/ou enfrentando as ameaças.

Da mesma maneira que ocorre em relação ao ambiente externo,  o ambiente 

interno deve ser monitorizado constantemente. A importância da identificação das forças e 

das fraquezas é essencial para compreender os aspectos mais diretamente relacionados com 

os  fatores  críticos  de  sucesso  da  organização.  Dessa  forma,  também  é  interessante 

considerar  que  certas  características  das  empresas  como  força  ou  fraqueza  esta 

correlacionadas ao seu potencial que pode ser alterável, na medida em que se pode verificar 

ao  longo  do  tempo  alterações  importantes  ao  nível  da  concorrência  e  do  seu 

comportamento.

Listar  corretamente  as  forças  e  fraquezas  dará  a  organização  informações 

importantes para à orientação estratégica, que tenderá naturalmente a tirar o maior partido 

possível das forças e a diminuir ao máximo as fraquezas.
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4. MERCADO DE DROGARIAS

Segundo estudos realizados pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e 

Drogarias (ABRAFARMA), o Brasil concentra o sétimo maior mercado mundial no setor de 

farmácias e deverá subir uma posição até o final de 2015, quando deve dobrar de tamanho 

em relação a 2010 quando obteve um faturamento em R$ 35,1 bilhões (ZAGATTO, 2012).
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Mercado Farmacêutico Brasileiro
O Brasil  é hoje o oitavo maior consumidor de remédios do mundo e o quinto 

maior  produtor  de  medicamentos,  ficando  atrás  apenas  dos  Estados  Unidos,  Japão, 

Alemanha e França. Em 2002, o faturamento do setor no Brasil foi de US$ 5,2 bilhões, tendo 

sido  vendidas  cerca  de  1,6  bilhão  de  unidades  de  remédios,  segundo  dados  do 

Pharmaceutical Market Brasil (PMB).

Segundo investigação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010) 

os maiores polos produtores de remédios no Brasil encontram-se nos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Goiás. Pode-se afirmar que nos principais segmentos do mercado as quatro 

maiores empresas representam mais de dois terços da oferta.

Cerca  de 24% das  farmácias  brasileiras  concentram-se no Estado  de  São  Paulo, 
empregando,  em  média,  60  mil  funcionários.  Com  esse  montante,  o  Brasil  é 
considerado o primeiro colocado mundial em número de farmácias, o que implica 
em 3,18 farmácias para cada 10 mil habitantes, considerando uma população de 
170 milhões de brasileiros, quando o recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde é uma farmácia para um universo de 10 mil pessoas. (LIMA, 2011, p.13-14) 

O  que  se  tem  observado  é  que,  cada  vez  mais,  as  farmácias  e  redes  têm 

diversificado os produtos oferecidos ao consumidor como forma de manter as margens de 

lucros.  Hoje,  além  de  trabalharem  com  artigos  de  perfumaria  e  cosméticos,  pode-se 

encontrar nas prateleiras de algumas lojas produtos como meias-finas, pilhas, entre outros. 

De  fato,  a  participação  dos  remédios  nas  vendas  totais  das  farmácias,  apesar  de 

corresponderem a maior parte, representa, em média, cerca de 70% do faturamento, vem 

diminuindo e perdendo espaço para outros tipos de produtos. 

As  vendas  do  setor  farmacêutico  estão  segmentadas  da  seguinte  forma:  32% 
correspondem às vendas de medicamentos de tarja vermelha; 30% são referentes a 
produtos  de  higiene  e  beleza;  23%  são  de  medicamentos  controlados  de  tarja 
preta;  e  15%  referem-se  às  vitaminas  e  medicamentos  sem  controle,  como 
analgésicos. (LIMA, 2011, p.14)

Através  do  faturamento e  da  capacidade  de  geração de  emprego  e  renda,  o 

mercado  farmacêutico  e  de  drogarias  são  considerados  de  grande  importância  para  a 

economia brasileira. Desta forma, não somente é regularizado por entidades governamentais 
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como também é protegido por isenções fiscais e tributárias, tornando-se objeto de influencia 

para a economia do país. 
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5. RELATO DE PESQUISA

Esta monografia visou registrar um relato de empreendedorismo de sucesso no 

mercado de drogarias brasileiro, listando suas experiências vividas, sejam boas ou ruins, e os 

resultados obtidos. Gerando base de conhecimento para implantação de novos negócios ou 

modificação do existente.

Para  a  pesquisadora,  participar  desse  processo,  além  do  reforço  dos 

conhecimentos  obtidos  no  curso  de  administração,  a  estimula  melhorando  sempre  sua 

compreensão do mundo empresarial na sua busca de realização e satisfação.
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Metodologia
De acordo com Marconi e Lakatos (2006, p. 157) “pesquisa é um procedimento 

formal,  com método de pensamento reflexivo,  que requer um tratamento científico e se 

constitui ao caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”, sendo, 

portanto, a forma de se conseguir construir modelos teóricos seguindo métodos específicos 

a cada tipo de investigação.

Para Severino (2007),  existem várias modalidades de pesquisa que podem ser 

praticadas e que requerem coerência epistemológica, metodologia e técnica. Elas podem ser 

classificadas em quantitativas e qualitativas.  Mattar (2007),  diz  que a qualitativa tem por 

finalidade identificar a presença ou a ausência de algo subjetivo no objeto pesquisado. A 

pesquisa quantitativa permite, pela natureza do objeto de pesquisa, a descrição, mensuração 

e aplicação de procedimentos estatísticos.

O presente estudo é considerado qualitativo, pois irá entrevistar o empreendedor 

Pedro Henrique Silva Galvão sobre o processo de empreender na empresa Farmanova.  É 

também uma pesquisa exploratória por buscar  no objeto pesquisado algo até então não 

estudado permitindo assim a pesquisadora maior conhecimento sobre o tema ou problema 

de pesquisa em análise. Segundo Mattar (2007), ela é apropriada para os primeiros estágios 

da investigação, quando o pesquisador ainda não tem conhecimento suficiente para formular 

questões e hipóteses.

Ainda,  de acordo Mattar  (2007),  a pesquisa exploratória pode ser  usada para 

auxiliar  a  desenvolver  a  formulação mais  precisa  e  ajudar  na  determinação de  variáveis 

relevantes a serem consideradas num problema de pesquisa. Este estudo é exploratório, pois 

irá investigar as delimitações existentes no processo em questão.

Métodos da pesquisa exploratória
Os métodos de pesquisa exploratória podem ser de acordo com Mattar (2007):

a) Levantamento em fontes secundárias: compreende levantamentos bibliográficos que 
é uma das formar mais rápidas e econômicas de amadurecer ou aprofundar um 
problema, levantamentos documentais que muitas vezes fica de posse da empresa 
por meio de registros internos, levantamentos estatísticos e levantamento de 
pesquisas realizadas;

b) Levantamento de experiências: o objetivo deste levantamento é de obter e sintetizar 
todas as experiências relevantes sobre o tema em estudo e tornar o pesquisador 
cada vez mais consciente do problema;

c) Estudo de casos selecionados: é um método muito produtivo para estimular a 
compreensão e sugerir hipóteses e questões para a pesquisa.
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A pesquisadora se utilizou de dois levantamentos, o bibliográfico, que teve como 

finalidade a procura em livros, teses, artigos, sites que envolvem o tema empreendedorismo; 

e  o  levantamento  documental,  utilizando  informações  internas  da  empresa  e  do 

empreendedor pesquisado.
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Método de estudo de caso
No  presente  trabalho  será  realizado  um  estudo  de  caso,  examinando  as 

informações e registros já existentes, a observação direta da ocorrência dos fatos, com uma 

entrevista estruturada e não estruturada. O objeto do estudo pode ser um indivíduo, um 

grupo de pessoas, uma organização, um grupo de empresas ou uma situação. Como o estudo 

de caso é um método de pesquisa exploratória, seu objetivo é o de gerar hipóteses e não 

verificá-las,  além  de  possibilitar  a  ampliação  dos  conhecimentos  sobre  o  problema  em 

estudo, segundo Mattar (2007).

Amostra
Amostra é qualquer parte de uma população. Uma amostragem é o processo de 

colher amostras de uma população, destaca Mattar (2007).

A ideia básica da utilização de uma amostragem é a coleta de dados relativos a 

alguns elementos da população e suas análises podem proporcionar relevantes informações 

sobre toda a população.

A essência de uma boa amostra consiste em estabelecer meios para alcançar, 

mais  precisamente  possível,  as  características  da  população  através  das  medidas  das 

características da amostra.

Segundo Mattar (2007), o tipo de amostragem utilizado nesta pesquisa será a 

amostra por conveniência (ou acidentais) que são modelos selecionadas por algum interesse 

do pesquisador.
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Técnica de coleta de dados
De acordo com Mattar (2007), a coleta de dados é a fase em que são efetuados 

os contatos com os respondentes, aplicando as ferramentas do estudo, registrando os dados 

e efetuando uma primeira crítica do preenchimento dos instrumentos.

Os autores Marconi e Lakatos (2006) apresentam técnicas na obtenção de seus 

propósitos, do qual a pesquisadora se utilizará das seguintes:

a) Documentação direta – constitui-se, em geral, no levantamento de dados no próprio 
local onde os fenômenos ocorrem.

b) Observação direta intensiva – é realizada através de duas técnicas: observação e 
entrevista.

− Observação: serve para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de 
determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também 
em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar.

− Entrevista: é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 
profissional. Trata-se, pois, de uma conversação efetuada face a face, de maneira 
metódica; proporciona ao entrevistado, verbalmente, a informação necessária.

c) Quantitativo-Descritivo – consistem em investigações de pesquisa empírica cuja 
principal finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou 
fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis principais ou 
chave. Qualquer um desses estudos pode utilizar métodos formais, que aproximam 
dos projetos experimentais, caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com 
a finalidade de fornecer dados para a verificação de hipóteses. Todos estes 
empregam artifícios quantitativos tendo por objetivo a coleta sistemática de dados 
sobre população ou programas.
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Instrumento de coleta de dados
Para o presente trabalho, o instrumento de coleta de dados, como citado acima, 

foi à entrevista que teve como principais objetivos a averiguação de “fatos” e determinação 

das opiniões sobre os “fatos”.

Foi realizada uma entrevista estruturada, que segundo Lakatos e Marconi (2006), 

é aquela que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido, as perguntas feitas 

ao indivíduo são pré-determinadas e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas de 

acordo  com  um  plano.  Tem  como  vantagens  uma  maior  flexibilidade,  podendo  o 

entrevistador  repetir  ou  esclarecer  alguma pergunta,  especificar  algum  significado  como 

garantia de que estar sendo entendido, além de dar a oportunidade para a obtenção de 

dados que não se encontram em fontes documentais e que sejam relevantes e significativas.

De acordo com Lakatos e Marconi (2006), a preparação de uma entrevista é feita 

através  de  um  planejamento,  conhecimento  prévio  do  entrevistado,  oportunidade  de 

entrevista,  marcando  com  antecedência  a  hora  e  o  local,  condições  favoráveis  para  um 

melhor  desenvolvimento  da  entrevista,  contato  com  líderes  para  garantir  uma  maior 

variabilidade de informações e preparação específica, organizando o roteiro com as questões 

relevantes.

Para ambos foi elaborado um roteiro de entrevista (Apêndice A).
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Descrição do objeto da pesquisa
A seguir  será apresentado o empreendedor e a empresa, o cenário interno e 

externo em que ela se apresentava no momento em que a pesquisa foi feita.

O empreendedor entrevistado
Pedro Henrique Silva Galvão, 31 anos, formado em medicina pela FMJ (Faculdade 

de Medicina de Juazeiro do Norte – CE), começou sua vida no comércio farmacêutico aos 15 

anos, no entanto, teve contato com comércio desde 1984, ao nascer, e desde então cresceu 

em contato com clientes, colaboradores, fornecedores e concorrentes da empresa.

Ao longo dos anos, Pedro Henrique foi inserido no mercado de trabalho através 

da farmácia de seus pais, onde iniciou com a função de empacotador de medicamentos, pois 

sua mãe, Maria Liduína Silva Galvão tinha a intenção de fazê-lo passar por diversas áreas da 

empresa, a fim de mostrar a importância e dificuldades que a operação da empresa tinha, 

para moldar seu pensamento e diminuir a distância entre operação e gestão quando fosse o 

momento de Pedro Henrique assumir a gestão do negócio.

Em 2003, aos 19 anos, entrou na faculdade de Farmácia da Unifor (Universidade 

de Fortaleza), onde cursou durante 3 anos, porém, na vontade imensa de proporcionar a 

realização  do  grande  sonho  de  infância,  passou  a  cursar  medicina  no  ano  de  2006.  Os 

caminhos não foram fáceis, muito menos confortáveis, pois em 2007 Pedro perde seu pai, o 

grande idealizador da empresa junto com sua mãe.

O entrevistado afirma veementemente que nunca se deixou abater, mesmo em 

meio ao período de turbulência, ele manteve esperança e a fé que iria prosperar.

Com esse acontecimento, a carga de trabalho e responsabilidade direcionada a 

Pedro  aumenta  drasticamente  e  devido  a  isso  foi  realizado  a  paralisação  do  curso  de 

medicina, pois era necessário deixar a farmácia não perder ritmo e produtividade, já que 

este era o maior meio de sustento da família. Contudo, apenas 6 meses após a paralisação da 

faculdade, Pedro Henrique, retorna aos estudos e conclui o curso.

Com  o  passar  dos  anos,  o  entrevistado  melhorou  seu  relacionamento  com 

clientes  e  fornecedores,  passando  a  ser  uma  figura  importante  e  influente  no  ramo 

farmacêutico.

Importante pontuar que apesar de agora médico, Pedro jamais abandonou os 

trabalhos junto à farmácia, onde até hoje se divide entre o dever da profissão e a paixão pela 

empresa herdada dos pais e abraçada com todo o carinho.
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O  entrevistado,  muito  emocionado,  descreve  como  herdou  o  espirito 

empreendedor  dos  pais  e  afirma  que  toda  a  experiência  empreendedora  foi  fruto  da 

inspiração que eles lhe passavam. Reconhece que ao assumir a farmácia se sentiu feliz e 

dominado  pelo  medo,  pois  apesar  de  sua  aventura  no  negócio  ele  ainda  não  tinha 

administrado um empreendimento de verdade sozinho.

Com o apoio da família, o entrevistado foi construindo um sonho, que apesar da 

imaturidade, pouca experiência assumiu um grande desafio, que através de muita dedicação 

e paciência foi ultrapassando cada uma das barreiras encontradas no caminho.

Atualmente Farmanova está sólida e o negócio vai muito bem. Os planos para o 

futuro da empresa são de diversificar ainda mais a linha de produtos e abrir novas filiais.

A empresa
A  Farmanova,  fundada  no  ano  de  1982,  na  cidade  de  Umarí-CE,  depois 

transferida no ano de 1984, para a cidade de Jucás-CE. Em 2003, foram instaladas duas novas 

lojas na cidade de Trairi-CE, uma na própria cidade e outra na praia em Flecheiras.

Presente em três cidades importantes a Farmanova mantém um padrão visual 

como ilustram as figuras 2, 3 e 4 abaixo:

Figura  – Sede Trairi-Ce
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Fonte: Elaborada pela autora.

Figura  – Sede (Flecheiras)

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura  – Filial Jucás

Fonte: Elaborada pela autora.

A  Farmanova  trabalha  com  os  setores  de  higiene  pessoal,  perfumaria, 

cosméticos,  produtos  infantis  e  prestação  de  serviços  para  população,  como  recarga  de 
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créditos  para  celular,  pagamento  de  boletos  e  ambulatórios,  além  da  própria  venda 

medicamentos, o que inclui a linha de controlados.

Oferece ainda, conforme figuras 2 e 4 motos para entrega a domicílio, ainda que 

não evidenciado na figura 3.

Meios de comunicação
Os meios de comunicação da Farmanova para com seus clientes adaptam-se ao 

tamanho e características culturais do seu público alvo, sendo assim utiliza-se da rádio local e 

carros de som para propagação de produtos, serviços e promoções.

O empreendedor entende que por tratar de duas localidades pequenas e com 

um índice de analfabetismo de 30,54%, em 2010 para Jucás-CE e 22,17% para Trairi, segundo 

o Portal DeepAsk (2010), grandes investimentos em marketing e comunicação não surtem o 

efeito esperado visto o valor investido. Contudo, visando inovar, foi criada uma página nas 

redes de relacionamentos Facebook e Instagram, pois são meios de comunicação com baixo 

valor para investimento e manutenção. Uma das dificuldades identificadas na clientela alvo 

foi o alto índice de analfabetismo como atestam as figuras 5 e 6, respetivamente a Jucás e a 

Trairi.

a) Jucás-CE2

Jucás é um município brasileiro situado na região centro-sul do estado do Ceará. 

Sua população segundo o censo de 2010 do IBGE era de 23.807 habitantes. O município é 

dividido em seis  distritos: Jucás (sede), Baixio da Donana, Canafístula, Mel, Poço Grande e 

São Pedro do Norte. A maior concentração populacional encontra-se na zona rural. A sede do 

município  dispõe  de  abastecimento  de  água,  fornecimento  de  energia  elétrica,  serviço 

telefônico, agência de  correios e  telégrafos, serviço bancário, hospitais, hotéis e ensino de 

primeiro e segundo grau.

A economia local é baseada na agricultura (algodão arbóreo e herbáceo, banana, 

milho, feijão e arroz); e na pecuária (bovinos, suínos e avícola).

O  turismo religioso também é uma das fontes de renda. A festa da padroeira 

Nossa Senhora do Carmo reúne no município cerca de 15 mil pessoas ao longo do evento.

22  http://pt.wikipedia.org/wiki/Jucás_(ceará) acesso em 08/06/2015 as 22:45

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Carmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo_religioso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%ADnos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bovinos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Milho,&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Algod%C3%A3o_arb%C3%B3reo_e_herb%C3%A1ceo,&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Correios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Figura  – Taxa de analfabetismo – Jucás-CE

Fonte: Portal DeepAsk (2010).

b) Trairi-CE3

Está inserido na Microrregião de Itapipoca, segundo o IBGE (2010), que dividiu o 

estado em 33 microrregiões geográficas. De acordo com Divisão Político-Administrativa do 

Estado do Ceará que estabeleceu 20 Áreas Administrativas, situa-se na Região 2 que tem 

como  sede  o  município  de  Itapipoca.  A  divisão  territorial  do  município  compreende  05 

distritos: Trairi (Sede), o distrito de Mundaú, o distrito de Canaã, o distrito de Córrego Fundo, 

o distrito de Flecheiras e o distrito de Gualdrapas. 

Figura  – Taxa de analfabetismo – Trairí-CE

Fonte: Portal DeepAsk (2010).

33  Dados geográficos e demográficos http://pt.wikipedia.org/wiki/Trairi, acesso em 08/06/2015 34
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Estrutura organizacional
A  estrutura  organizacional  da  Farmanova  é  bem simples,  conforme  mostra  a 

Tabela 1:

Tabela  – Composição funcional – Maio de 2015

Cargos Quantidade
Diretor executivo, 01
Gerentes Gerais (um para cada Filial) 02
Farmacêuticos 03
Atendentes 26
Motoqueiros 04
Fonte: Farmanova (2015).

Além  deste  quadro  funcional  a  Empresa  adota  também  a  contratação  de 

menores aprendizes

A distribuição funcional pode ser observada na Figura 7:

Figura  – Organograma Farmanova

Fonte: Elaborada pela autora.

Todos os colaboradores respondem diretamente ao gerente geral de cada filial, e 

estes  são  subordinados  a  diretoria  executiva.  É  importante  ressaltar  que  mesmo  com a 

gerência geral sendo a figura representativa da diretoria, não é delegada a ela a autoridade 
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para tomada de decisão. Cabendo a gerência apenas o monitoramento dos processos e da 

equipe.  Contudo,  a  diretoria  executiva  sempre  se  mantém  próxima  a  operação  da 

Farmanova, assim rapidamente identifica os problemas, causas e define soluções.

Faturamento
A média de faturamento mensal é de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil 

reais) para as três farmácias, contudo as lojas sediadas na cidade Trairi representam 73,4% 

do faturamento total, cerca de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais).

De acordo com o relatório gerencial apresentado na entrevista, a receita advém 

principalmente da venda de medicamentos controlados para hipertensão, para tratamento 

de diabetes, viróticos e analgésicos representando 56% do total. Em seguida, o seguimento 

de  higiene,  com 33% da receita,  pagamento de  boleto,  recarga  de créditos  para  celular 

representam 10% e serviços de enfermagem prestados no ambulatório com 1%.

Figura  – Divisão de receitas

Fonte: Elaborada pela autora.

O faturamento se mostra crescente ao longo dos últimos anos. O empreendedor 

informa ser em virtude das estratégias de comunicação, de negociação, mas principalmente, 

pela mudança no processo de compra dos medicamentos, que agora é feito de acordo com a 

demanda projetada, analisando sazonalidades e focando em produtos com baixo custo e 

maior curva de consumo.

Em  2013,  a  Farmanova  faturou  um  total  de  R$  2.859.000,00  (Dois  milhões, 

oitocentos e cinquenta e nove mil reais), em 2014 o balanço indica o faturamento de R$ 
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3.240.000,00 (três milhões, duzentos e quarenta mil reais), uma elevação de 13% quando 

comparado  ao  ano  anterior.  Este  ano  a  previsão  de  faturamento  gira  em  torno  dos  R$ 

3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), aumento de 8% em relação a 2014.

Figura  – Faturamento 2013, 2014 e previsão 2015

Fonte: Elaborada pela autora.

Cenários internos e externos
O empreendedor entrevistado considera como pontos fortes do seu negócio o 

atendimento  ao  cliente  e  o  gerenciamento de  processos  que  se  deve  aos  treinamentos 

realizados com sua equipe, constantemente. O entrevistado afirma que a preferência e o 

nível de satisfação da sua clientela aumentaram, em sua percepção, de forma constante e 

sustentável.

Outro  ponto  interessante  dos  treinamentos  realizados  desde  que  assumiu  a 

gestão da Farmanova, é que sua equipe agora se sente segura para sugerir melhorias dentro 

da empresa, ou seja, transformou a operação em parte pensante dentro da organização.

A implementação de um planejamento de  demandas,  que ocorreu  em 2011, 

mesmo que simples e sem método especifico, também é fator crucial na gestão dos custos 

da empresa,  assim o entrevistado afirma poder ter  melhor gestão sobre a utilização dos 

recursos financeiros disponíveis, melhorando a alocação do capital e prevenindo o caixa para 

eventuais  períodos  de baixa demanda ou demais riscos.  O entrevistado afirma que essa 

preocupação com a saúde financeira da Farmanova manteve seu empreendimento firme.
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Figura  – Fluxo de planejamento de demandas Farmanova

Fonte: Elaborada pela autora.

O entrevistado reconhece como ponto fraco de sua empresa a falta de poder 

para negociação com fornecedores, fazendo com que o custo aumente sem que este possa 

ser  repassado,  pois  o entrevistado entende que os clientes não o absorveriam de forma 

positiva e poderiam deixar de comprar na farmácia.

Também é destacado pelo entrevisto que as localidades são distantes, tanto uma 

da outra, como dos grandes centros comerciais do estado, o que eleva o preço do frete e, por 

consequência, dos produtos de revenda.

A  concorrência  não  se  mostra  como  um  problema  principal,  visto  que  a 

Farmanova investe  em qualidade  e  satisfação do cliente,  alinhada a  preços  padrões  dos 

medicamentos.

Contudo,  o  entrevistado  enxerga  a  possibilidade  de  expansão  do  número  de 

filiais. Os planos são para que novas farmácias sejam implantadas nas cidades de Juazeiro-CE 

e  Barbalha-CE,  em  2016  e  2017.  Para  isso,  a  diretoria  executiva  está  realizando  um 

planejamento e estudando as variáveis necessárias para que as novas filiais tenham uma 

implantação rápida e com poucos problemas.
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Análise dos resultados
Após a leitura do relato acima, foi possível constatar que o perfil do entrevistado 

revela  um empreendedor  nato  que começou a  trabalhar  cedo e  adquirir  habilidades  de 

negociação e vendas. Mostra-se visionário, otimistas, à frente do seu tempo e compromete-

se a realizar 100% dos seus sonhos.

Viu-se ainda que no relato o empreendedor possuía o pai como inspiração, mas 

com sua perda ele foi guiado por seus exemplos familiares e características empreendedoras 

que já estavam intrínsecas a sua personalidade desde bem jovem.

O  empreendedor  mesmo  com  pouca  experiência  administrativa,  no  começo, 

conseguiu gerenciar o empreendimento sem a elaboração de alguma forma de planejamento 

como,  por  exemplo,  um  plano  de  negócio  ou  planejamento  estratégico.  Diante  disto, 

resultou  em  problemas  com  alguns  clientes,  empregados  e  fornecedores,  mas  todos 

contornados com a devida atenção dada ao negócio. Contudo, sempre empolgado com o 

sucesso da organização se manteve firme e em crescimento, buscando o aperfeiçoamento 

perante as dificuldades.

O empreendedor demonstrou coragem e persistência, as quais se apresentaram 

como umas das principais características para um empreendedorismo nato venham a ter 

sucesso, pois a falta de conhecimentos técnicos e formação foram durante algum tempo 

substituídas pela intuição e tino para os negócios.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  pesquisa  revelou  aspectos  relevantes  do  perfil  pessoal  e  profissional  do 

empreendedor, que desde jovem buscou o seu entender do negócio do pai que mais adiante 

se tornou seu, se afirmando como empreendedor nato, mesmo sem terem uma formação 

direcionada para a criação e desenvolvimento de um negócio. Tais aspectos não divergem 

dos muitos exemplos mencionados na literatura sobre empreendedorismo.

Verificou-se que, apesar da pouca experiência administrativa, o empreendedor 

soube dividir com profissionais mais experientes nessa área de conhecimento compensando 

desta forma eventuais restrições observadas no plano de negócios.

Mas chama à atenção justamente esse aspecto em que a vontade de ser dono de 

seu  próprio  empreendimento  supera  barreiras  normalmente  impostas  a  pessoas  mais 

cautelosas.  Dessa  forma,  o  empreendedor  teve  a  capacidade  de  enxergar  no  seu  meio 

ambiente de trabalho formas e ajustes para melhor desenvolvimento do negocio e, assim, 

fazê-lo prosperar.

Além do conhecimento foi aprimorado, ao longo do tempo, o que mais chama a 

atenção no perfil  do empreendedor é a sua persistência em prosseguir e insistir,  mesmo 

diante dos desafios apresentados. Ficou claramente demonstrado que a continuidade de um 

negócio e a sua renovação são possíveis, daí seu comprovado sucesso.

Verificou-se que o empreendedor demonstrou que o segredo de seu sucesso se 

deveu à tenacidade em não se deixar abater pelas dificuldades, perspicácia na identificação 

de oportunidades e ousadia em assumir novos desafios foram fundamentais para conseguir 

chegar ao atual nível de sucesso. Vale ressaltar que o empreendedor tinha uma característica 

potencial pelo fato de ser médico e, de certo modo, conhecer o  modus operandi de uma 

farmácia.

Com  este  trabalho  foi  possível  atingir  os  objetivos  da  pesquisadora,  foi 

identificado  conceitos  e  modelos  de  empreendedores  de  sucesso  cujas  teorias 

possibilitariam a interpretação e classificação do empreendedor pesquisado neste trabalho.
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista

1. Conte sobre sua história, formação e naturalidade:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Qual o nome da empresa a qual você é dono?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Como iniciou sua trajetória dentro da Farmanova?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Caso tenha iniciado sua carreira em funções de operação, conte sobre 

a importância disso?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Você acredita que trabalhar primeiro na operação da Farmanova lhe 

ajudou a ser um líder melhor?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Como você enxerga a liderança que foi exercida sobre você no início de 

sua carreira?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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7. Quais foram os grandes problemas enfrentados por você na condução 

desse negócio?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Em algum momento você sentiu falta de ter conhecimentos gerenciais?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Como supriu essa necessidade por conhecimento direcionado à gestão 

do seu negócio?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Como você faz a condução do seu negócio em relação ás pessoas que 

trabalham com você?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

11. Quais  são  as  vantagens  internas  que  você  identifica  dentro  da  sua 

empresa?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

12. Quais são os riscos e ameaças que você identifica para a Farmanova?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

13. Quais são as oportunidades de melhoria que você enxerga dentro da 

Farmanova?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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