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RESUMO 

 

O trabalho em questão se propôs a analisar quais as principais motivações que impulsionam 

pessoas a praticarem o empreendedorismo, bem como elencar as principais características dos 

empreendedores, avaliando, pois, se essas características são impactantes para a realização da 

prática empreendedora e para conseqüente alcance do sucesso empreendedor. Para tanto, por 

meio de uma metodologia qualitativa e observacional de análise fílmica, utilizou-se como 

plataforma de observação o filme “Chef”, e de forma mais pontual, usou-se como objeto de 

análise o personagem principal do filme em questão. Assim, para fundamentação e realização 

da análise, efetuou-se uma revisão bibliográfica da literatura acerca do tema 

empreendedorismo, abordando suas origens e seus conceitos, inclusive sua atuação no Brasil, 

bem como discutindo o que motiva o ímpeto empreendedor e qual o perfil característico 

daqueles que empreendem. Posteriormente, fazendo uso da metodologia supracitada, e tendo 

por base a teoria contextualizada, foram verificadas e pontuadas quais as motivações que 

levaram o personagem principal a empreender, bem como se mapeou o perfil empreendedor 

do objeto de estudo, analisando ainda as características empreendedoras presentes em sua 

personalidade, a fim de se verificar se tais características foram decisivas para o 

desenvolvimento da prática empreendedora e para posterior sucesso do empreendimento. Por 

fim, concluiu-se que as motivações para empreender possuem natureza variada, podendo ser, 

ao mesmo tempo, intrínsecas e extrínsecas a aqueles que empreendem.  Concluiu-se também 

que possuir características de personalidade empreendedora auxilia e influencia positivamente 

não apenas no início do processo empreendedor, mas inclusive em seu desenvolvimento e 

manutenção. Contudo, foi possível perceber que possuir características de personalidade 

empreendedora não é garantia para se tornar empreendedor, especialmente, quando se vive 

em sua sociedade cuja cultura não impele os indivíduos a empreender.   

Palavras-chave: Empreendedorismo. Motivação para empreender. Características 

empreendedoras. Empreendedorismo de Sucesso. Estudo observacional. Análise fílmica.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The study in question aimed to analyze the main motivations that motivate people to practice 

entrepreneurship, as well as to highlight the main characteristics of the entrepreneurs, 

evaluating, therefore, if these characteristics are impacting to the accomplishment of the 

entrepreneurial practice and for the consequent reach of the success entrepreneur. For that, 

through a qualitative and observational methodology of filmic analysis, the film "Chef" was 

used as observation platform, and in a more punctual way, the main character of the film in 

question was used as the object of analysis. Thus, a bibliographical review of the literature on 

the subject of entrepreneurship was carried out, based on its origins and concepts, including 

its work in Brazil, as well as discussing what motivates the entrepreneurial momentum and 

what the characteristic profile of those entrepreneurs that they undertake. Subsequently, using 

the aforementioned methodology, and based on the contextualized theory, the motivations that 

led the main character to be undertaken were verified and punctuated, as well as the 

entrepreneur profile of the study object was mapped, analyzing also the entrepreneurial 

characteristics present in his personality, in order to verify if these characteristics were 

decisive for the development of the entrepreneurial practice and for later success of the 

enterprise. Finally, it was concluded that the motivations to undertake have varied nature, 

being at the same time intrinsic and extrinsic to those who undertake. It was also concluded 

that having characteristics of entrepreneurial personality helps and positively influences not 

only the beginning of the entrepreneurial process, but also its development and maintenance. 

However, it was possible to perceive that having characteristics of entrepreneurial personality 

is not a guarantee to become an entrepreneur, especially when living in a society whose 

culture does not impel individuals to undertake. 

Keywords: Entrepreneurship. Motivation to undertake. Entrepreneurial characteristics. 

Successful Entrepreneurship. Observational study. Film analysis. 
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1  INTRODUÇÃO 

Levando-se em consideração a globalização, o dinamismo do mercado e a ampla 

concorrência, a atividade empreendedora vem mostrando-se como uma das grandes forças 

impulsionadoras e estimuladoras de mudanças econômicas (GLOBAL 

ENTREPRENEURSHIP MONITOR1 – GEM, 2007). Em outras palavras, o 

empreendedorismo vem tornando-se um dos fatores mais essenciais para o crescimento 

econômico de diversos países, inclusive o do Brasil. 

Hisrich, Peters e Shepherd (2014, p. 6) afirmam que “o empreendedorismo tem 

função importante na criação e no crescimento dos negócios, assim como no crescimento e na 

prosperidade de nações e regiões”. Dornelas (2001), por sua vez, salienta que o 

empreendedorismo é o combustível para o crescimento econômico, além de ser um 

importante criador tanto de empregos quanto de prosperidade. Já Chiavenato (2007, p.4) diz 

que “os empreendedores são heróis populares do mundo dos negócios. Fornecem empregos, 

introduzem inovações e incentivam o crescimento econômico”.  

Dito isso, para melhor entender o tema empreendedorismo é necessário também 

se questionar sobre o ímpeto que levam pessoas a se arriscarem a estabelecerem um 

empreendimento. Maximiano (2006) diz que o espírito empreendedor é motivado pela 

vantagem de poder criar e gerenciar o próprio negócio, com possibilidade de inovar, tomar 

decisões e experimentar novas idéias por meio da autonomia de ser o próprio chefe. O GEM, 

por sua vez, versa que a motivação para aqueles que empreendem é dicotômica e dar-se ou 

por oportunidade ou por necessidade.  

Segundo Bernardi (2003, p. 65), “existem várias circunstâncias que dão origem a 

um empreendimento e ao surgimento do empreendedor, que podem ou não se relacionar aos 

traços de personalidade”. E uma dessas circunstâncias é empreender como opção ao 

desemprego. O autor ainda salienta que essa é uma modalidade de empreendimento arriscada, 

pois pode haver dois desdobramentos. O primeiro é quando a pessoa possui características 

empreendedoras, fato que lhe garante uma maior possibilidade de sucesso. E o segundo é 

quando não há características empreendedoras e a chance de sucesso dependerá de como o 

                                                           
1 Programa de pesquisa em forma de relatório que avalia anualmente o nível, as características e o 

desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil e em alguns outros importantes países. 
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sujeito empreendedor encarará a oportunidade de empreender. Assim, seguindo a linha de 

raciocínio de que possuir características empreendedoras é importante para o 

desenvolvimento e manutenção do empreendimento, o GEM (2007, p.10), salienta que “para 

ser empreendedor, é preciso ser perseverante, ter postura otimista, correr riscos calculados e 

não desistir facilmente”. Já Dornelas (2008, p. 17) diz que “o empreendedor de sucesso possui 

características extras, além dos tributos de administrador, e alguns atributos pessoais que, 

somados a características sociológicas e ambientais, permitem o nascimento de uma nova 

empresa”. Dolabela (2005) acredita que há múltiplas definições para qualificar um 

empreendedor, entretanto o autor acredita que existe uma característica essencial a todos 

aqueles que empreendem: o empreendedor é um inovador. É alguém que oferece e agrega 

valor, por meio de produto, serviço ou gestão. “Empreender significa identificar 

oportunidades e inovar permanentemente” (DOLABELA, 2008, p.36). 

Dada a notoriedade do tema para a transformação e para o crescimento 

econômicos, no que tange ao contexto do mercado brasileiro, o movimento do 

empreendedorismo começou a tomar forma apenas na década de 1990, quando entidades 

como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Softex 

(Sociedade Brasileira para Exportação de Software) foram reformuladas e criadas, 

respectivamente” (DORNELAS, 2001). Vale ressaltar que, naquela época nem o ambiente 

político e econômico eram propícios para aqueles que buscavam empreender no país.  

No início dos anos 2000, a mudança já era clara e crescente. O Brasil iniciava sua 

participação no Projeto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) sob a responsabilidade do 

Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP) e com o suporte técnico e financeiro 

do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae. A importância da 

entrada do Brasil nesse Projeto torna-se nítida por meio da finalidade que o mesmo se propõe, 

que é de “investigar o intrincado e complexo relacionamento entre empreendedorismo e 

crescimento econômico” (Sumário Executivo IBQP do GEM, 2000, p. 1). Além de “produzir 

uma análise aprofundada sobre a realidade do empreendedorismo no Brasil” (GEM, 2016, p. 

14). Segundo o Sumário Executivo da IBQP do GEM 2000 (2001), um em cada oito adultos 

estava iniciando ou pensando em abrir um novo negócio no Brasil. Em outras palavras, o 

índice de empresas nascentes foi de 12, 3 %, no ano 2000, fato que colocou o país em 

primeiro lugar entre os países pesquisados, além de expressar claramente o espírito e o 

esforço empreendedor do povo brasileiro. 



14 
 

 

Atualmente, apesar da crise econômica que vem afligindo o Brasil nos últimos 

anos, pode-se dizer que a situação continua otimista. Segundo o GEM (2017), a taxa de 

empreendedorismo total (TTE) que é formada por todos aqueles que estão envolvidos com 

uma atividade empreendedora, foi de 36,4% no ano de 2017, assim como se verifica na tabela 

1 e no gráfico 1. De outra forma, significa dizer que de cada 100 brasileiros (homens e 

mulheres) com idade entre 18 e 64 anos, 36 deles estavam conduzindo, no ano em questão, 

alguma atividade empreendedora, tanto no que diz respeito à criação ou aperfeiçoamento de 

um novo negócio, ou mesmo quanto à manutenção de um negócio já estabelecido. O que 

totaliza cerca de quase 50 milhões de brasileiros trabalhando com empreendedorismo no país. 

Tabela 1 - Taxas¹ (em %) e estimativas² (em unidades) de empreendedorismo segundo o 

estágio dos empreendimentos - Brasil - 2017 
ESTÁGIOS                                    TAXAS                                  ESTIMATIVAS 

TOTAL DE EMPREENDEDORES 36,4  49.332.360 

Iniciais 

   Novos 

20,3 

16,3 

 27.482.078 

22.093.966 

   Nascentes 4,4  6.010.858 

Estabelecidos 16,5  22.337.649 

Fonte: GEM Brasil 2017 

 ¹ Percentual da população de 18 a 64 anos. 

 ² Estimativas calculadas a partir de dados da população brasileira de 18 a 64 anos para o Brasil em 2017: 135,4 

milhões. Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por 

sexo e idade para o período 2000-2030 (ano 2017). 

 

Gráfico 1 - Taxas¹  (em%) de empreendedorismo segundo estágio do empreendimento TEA, 

TEE, TTE - Brasil - 2002:2017 

 
Extraído de: GEM Brasil 2017 

¹ Percentual da população de 18 a 64 anos. 
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Dessa maneira, a motivação para o estudo deu-se pelo crescimento da taxa de 

empreendedorismo ao longo dos últimos anos e também e pelo o fato de o empreendedorismo 

estar sendo um grande contribuinte para o crescimento e para a alavancagem de diversas 

economias.  

Diante o exposto e considerando-se a importância do tema, o estudo em questão 

tem o seu foco nos seguintes problemas de pesquisa: quais serão as motivações e fatores que 

levam pessoas a se envolverem com atividades empreendedoras? Será que essas motivações 

se dão apenas por oportunidade ou por necessidade assim como afirma o GEM? Será que 

possuir uma personalidade com características empreendedoras aumenta a chance de sucesso 

para criação de um negócio? E será que essas características podem ser adquiridas e 

desenvolvidas? 

Dessa maneira, por meio de uma metodologia qualitativa de análise documental, o 

presente trabalho usou como objeto de observação o filme Chef, mais precisamente, o 

personagem principal: Carl Casper, um chef de cozinha de meia idade de Los Angeles, 

apaixonado pelo ofício que exerce, e que se tornou empreendedor após perder o emprego. 

Vale destacar que a utilização de obras cinematográficas como objeto de metodologia de 

ensino não minimiza a validade da pesquisa, pois o uso de filmes no âmbito acadêmico como 

ferramenta pedagógica é cada vez mais recorrente (PEREIRA, 2011). Ademais, a utilização 

desse tipo de ferramenta ajuda a estabelecer um diálogo multidisciplinar, permitindo a 

estimulação da reflexão e do raciocínio crítico (NAPOLITANO, 2010 apud TAVARES e 

LAROCCA, 2013). 

Dito isso, o objetivo principal do trabalho é fazer uma análise das principais 

motivações que levam alguém a empreender, ao passo que se analisa o perfil empreendedor 

do personagem principal do filme “Chef”. 

Por conseguinte, os objetivos específicos são:  

a) Listar as motivações que levaram o personagem principal ao 

empreendedorismo; 

b) Identificar as características de personalidade empreendedora que o 

personagem principal do filme possui de acordo com a literatura acadêmica 

sobre o tema. 
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A relevância do trabalho consiste em discutir como o desemprego pode ser gatilho 

para o surgimento de novos empreendimentos. E, ao mesmo tempo, elencar outros fatores que 

se mostram influenciadores na atitude de empreender, mostrando que negócios abertos pelo 

empreendedorismo por necessidade, se não forem feitos por alguém que possua personalidade 

empreendedora ou que procure desenvolver características empreendedoras, podem ter 

menores chances de sucesso. O trabalho também oferece uma oportunidade para futuras 

discussões sobre a importância do estímulo e da disseminação do ensino do 

empreendedorismo, bem como do desenvolvimento de uma sociedade com cultura 

empreendedora. 

O trabalho está dividido em cinco seções: Introdução, Referencial Teórico, 

Metodologia, Análise dos Resultados e Conclusão. Na primeira seção, aborda-se a motivação 

para o desenvolvimento da pesquisa, bem como seus objetivos e relevância. Na segunda 

seção, fundamenta-se a pesquisa por meio do aprofundamento no tema empreendedorismo, 

discutindo-se suas origens e conceitos. Também se apresenta a origem do empreendedorismo 

no Brasil, bem como sua atuação e seu desempenho ao longo dos anos em virtude do 

crescente aumento de empreendedores no país. Nessa mesma seção, discorre-se ainda sobre as 

principais motivações que impulsionam pessoas a práticas empreendedoras, bem como se 

disserta sobre o perfil empreendedor, expondo as principais características de personalidade 

empreendedora elencadas pela literatura, assim como as características partilhadas pelos 

empreendedores de sucesso. Na terceira seção, apresenta-se a metodologia de pesquisa 

realizada. Na quarta seção, são expostos os resultados da pesquisa mediante análise fílmica. 

Finalmente, na quinta seção, são evidenciadas as conclusões e proposições dadas pela 

pesquisadora.   

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

O trabalho tem sua fundamentação teórica embasada primeiramente pela 

elucidação da origem e dos conceitos de empreendedorismo. Em seguida, discorre-se sobre o 

empreendedorismo no Brasil, em virtude do crescente número de empreendedores nos últimos 

vinte anos e pela importância desses indivíduos para a economia do país, assim como 

mencionado anteriormente. Após isso, faz-se uma aclaração sobre as principais motivações 

que levam alguém a empreender, sob a visão de autores que defendem que as motivações para 

práticas empreendedoras podem ser de natureza múltipla, enquanto outros defendem a visão 

que a motivação de empreender é dicotômica e que dar-se por oportunidade ou por 

necessidade. Por fim, discorre-se sobre o perfil empreendedor. Em outras palavras, explana-se 

sobre os tipos e características que fomentam uma personalidade empreendedora, bem como 

são abordadas as principais características dos empreendedores de sucesso e o quê os difere 

dos demais.  

Destaca-se que todas as secções fazem-se extremamente importantes para a 

melhor elucidação do tema e para melhor entendimento da análise realizada do filme “Chef”, 

que foi palco de estudo do trabalho em questão. 

 

2.1 Empreendedorismo: origens e conceitos 

A palavra ‘empreendedor’ tem origem francesa entrepreneur, esta por sua vez 

vem do latim imprendere e significa ‘decidir realizar tarefa difícil e laboriosa’. ( 

MAXIMIANO, 2006). Taniguchi, Pelarin, Cristofoli (2014, p. 159) comentam que 

“etimologicamente a palavra empreendedorismo vem do latim emprehendere, formado por 

em (em) mais prehendere, que significa pegar, capturar, levar diante de si ou segurar”. Logo, 

os autores concluem que o empreendedor é aquele que emprehendere. Em outras palavras, é o 

indivíduo que toma para si, captura, apropria-se e assume os riscos inerentes à tarefa que 

realiza. Vale destacar que os autores consideram um erro separar o empreendedor do ato de 

empreender, pois, segundo comentam, essa prática é o que identifica aquele que se esforça na 

criação de sua empreitada. 

Segundo Drucker (2005), a palavra inglesa entrepreneurship, originada da palavra 

francesa entrepreneur, tem como significado ‘espírito empreendedor’. De outro modo, seu 
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significado está ligado tanto à pratica de empreender quanto ao resultado dessa prática. 

Maximiano (2006) defende que ideia de um espírito empreendedor está de fato associada a 

pessoas criadoras e inovadoras, que mobilizam recursos e correm riscos para colocar em 

prática suas ideias e então darem inicio a novos negócios. 

Dornelas (2001) menciona Ricahrd Cantillon, escritor e economista do século 

XVII, como sendo um dos criadores do termo empreendedorismo e um dos primeiros que 

fizeram a diferenciação entre o capitalista – aquele que fornece o capital e o empreendedor – 

aquele que assume os riscos. Santiago (2008, p.92), por sua vez, fomenta que “Cantillon 

utilizou o termo ‘empresário’ em um contexto de negócios, referindo-se a alguém que compra 

mercadorias e serviços, pagando por eles um preço, objetivando vendê-los, no futuro, 

cobrando por eles preços incertos”.  

Reynolds (1997 apud Chiavenato, 2007, p.5) diz que “o empreendedorismo tem 

sua origem na reflexão de pensadores econômicos do século XVIII e XIX, conhecidos 

defensores do laissaz-faire ou liberalismo econômico. Esses pensadores econômicos 

defendiam que a ação da economia era refletida pelas forças livres do mercado e da 

concorrência”. Chiavenato (2007) faz ainda menção à contribuição de outras ciências sociais, 

além da econômica, para a compreensão, expansão e entendimento do empreendedorismo; 

dentre elas cita-se as ciências sociológicas, psicológicas e antropológicas. No que tange às 

ciências sociais, o autor cita o trabalho de Max Weber como grande contribuinte para o tema 

empreendedorismo por meio do seu trabalho A ética protestante e o espírito do capitalismo. 

Já no campo da psicologia, o autor cita alguns dos principais estudiosos sobre o tema 

empreendedorismo, como David McClelland, com sua obra The achieving society (1961) e 

Everett E. Hagen, com a obra On the theory of social change (1962). 

Ainda sobre a análise histórica do surgimento e do desenvolvimento da teoria de 

empreendedorismo ao longo da história, Maximiano (2006, p. 3) ressalta que “a figura do 

empreendedor é predominante em toda a história do progresso da humanidade”. E cita as 

Grandes Navegações, a Revolução Mercantil e a Revolução Industrial como exemplos de 

eventos resultantes do empreendedorismo por envolverem a tomada de riscos e o 

aproveitamento das oportunidades. 

 Dornelas (2008), por sua vez, cita como o primeiro exemplo de definição de 

empreendedorismo a tentativa de Marco Polo de estabelecer uma rota comercial para o 
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Oriente. Quando este assinou um contrato com um homem detentor de dinheiro (capitalista) 

para vender as mercadorias deste para o Oriente, Marco Polo colocou-se no papel de 

empreendedor, assumindo, assim, de forma ativa todos os riscos físicos e emocionais, 

enquanto o outro sujeito assumia os riscos de forma passiva, gerando assim a primeira prática 

empreendedora. É válido ressaltar que, em sua obra, o autor ainda mostra a utilização do 

termo empreendedor e o ato de empreender em quatro momentos da História, como 

explicitado no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Desenvolvimento do empreendedorismo ao longo da história 
 

 

 

Idade Média 

O termo empreendedor foi utilizado para definir aqueles 

indivíduos que gerenciavam grandes projetos de 

produção. Nessa época não se assumia grandes riscos e 

utilizavam-se apenas os recursos disponíveis, que no 

geral eram advindos do governo do país. 

 

 

 

Século XVII 

Nesse período, é quando surge a relação entre o 

empreendedorismo e a responsabilidade em assumir 

riscos.  Pois a fim de realizar algum serviço ou vender 

algum produto, o empreendedor daquela época 

estabelecia um acordo contratual com o governo com 

preços prefixados. Logo, ele sabia que qualquer lucro ou 

prejuízo era exclusivamente seu. 

 

Século XVIII 

Em virtude do advento da Industrialização, finalmente os 

termos capitalista e empreendedor puderam ser 

claramente diferenciados. 

 

 

 

 

                          Séculos XIX e XX 

No final do século XIX e início do século XX, o termo 

administrador e empreendedor começaram a ser 

confundidos, fato que acontece até os dias atuais. Pois, 

quando analisados apenas do ponto de vista econômico, 

ambos são vistos como aqueles indivíduos que 

organizam, dirigem e controlam uma empresa. 

Entretanto, atualmente, e fazendo uma análise que vai 

além da econômica, é sabido que todo empreendedor de 

sucesso deve ser um bom administrador. Porém nem todo 

administrar é um empreendedor. 

Fonte: adaptado pela autora de Dornelas (2008) 

No início do século XX, após o economista Joseph Schumpeter definir o 

‘empresário empreendedor’ como agente central de mudanças socioeconômicas, os estudiosos 

começaram a dar maior importância à figura do empreendedor, pois passaram a enxergá-lo 
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como elemento transformador da economia, capaz de mudar os modelos tecnológicos básicos, 

bem como a demanda econômica por meio da inovação (SANTIAGO, 2008). Santiago (2008) 

também comenta que, a partir de 1980, o empreendedorismo começa a ser revalorizado; e que 

o final do século XX é marcado por um novo modelo de produção baseado no 

empreendedorismo, fruto da Era do Conhecimento e da aplicação intensiva dos seus avanços 

nas formas de produção. O autor ainda comenta que, em decorrência disso, houve uma 

valorização mais intensa pelo profissional inovador, criativo e que é capaz de trabalhar para si 

próprio.  

Dito isso, ao longo da história, é possível perceber que a literatura vem 

mostrando-se vasta quanto à tentativa de definir e compreender o que é ser empreendedor, 

dada sua importância como agente responsável por mudanças socioeconômicas. Segundo 

Schumpeter (1942 apud Maximiniano, 2006, p. 3), “os empreendedores inovam não apenas 

pela identificação de formas de usar as invenções, mas também pela introdução de novos 

meios de produção, novos produtos e novas formas de organização”. Para Chiavenato 2007, 

“o empreendedor é a pessoa que inicia e/ou opera um negócio para realizar uma idéia ou 

projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente”. Dolabela 

(2005, p.14) ressalta que “empreendedor não é apenas aquele que cria uma empresa, mas 

aquele que, estando em qualquer área (pesquisa, jornalismo, política, emprego em grandes 

empresas etc.), pode a ela agregar novos valores, valores positivos para a coletividade, por 

meio de inovações”. Segundo a GEM (2008 p. 17), “o empreendedor é o pilar da mudança. É 

ele quem, em última instância, conduz as transformações econômicas, sociais e ambientais”. 

Souza (2016, p.4), por sua vez, salienta que: 

Empreendedor é o termo utilizado para qualificar, ou especificar, principalmente, 

aquela pessoa que detém uma forma especial, inovadora, de se dedicar às atividades 

de organização, administração, execução; principalmente no tange a geração de 

riquezas, na transformação de conhecimentos e bens em novos produtos – 

mercadorias  ou serviços; gerando  assim  um  novo  método  com  o  seu  próprio  

conhecimento.  É  o profissional inovador  que modifica,  com  sua forma de  agir,  

qualquer  área  do  conhecimento  humano.Também é utilizado – no cenário 

econômico – para designar o fundador de uma empresa ou entidade, aquele que 

construiu tudo a duras custas, criando o que ainda não existia.  

Mediante os conceitos expostos, na próxima subseção serão apresentados de 

forma breve o contexto, a atuação e o desempenho do empreendedorismo no Brasil, em 

virtude da quantidade crescente de empreendedores ao longo dos anos e do impacto positivo 

que esses agentes causam na economia do país. De acordo com a GEM (2017), quase 

cinqüenta milhões de brasileiros trabalham com empreendedorismo. 
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2.2 Empreendedorismo no Brasil 

Segundo Brito, Pereira e Linard (2013), foi, por meio da chegada dos portugueses, 

a partir do século XVII, que o empreendedorismo manifestou-se no país.  Os autores fazem 

alusão aos empreendimentos executados por Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá. 

Reconhecendo-o como uns dos primeiros grandes empreendedores do Brasil. Segundo Santos, 

Lopes e Claro (2009) o Barão de Mauá agia de forma inovadora para a época, administrava os 

funcionários de forma igualitária e distribuía os lucros, bem como os incentivava a abrir seus 

próprios negócios ou a aumentar a gama de produtos ou atividades desenvolvidas. 

“Analisando o contexto histórico do país, observa-se que muito de seu desenvolvimento deve-

se à inovação criada por Irineu Evangelista, que aproveitou as oportunidades que teve para 

trazer ao Brasil conhecimentos e desenvolvimento do capitalismo” (SANTOS, LOPES e 

CLARO, 2009, p.76). 

É preciso ressaltar, no entanto, que apesar do empreendedorismo ter se 

manifestado no Brasil já no século XVII, e vir se manifestando por meio da criação de novas 

empresas ao longo da história, foi somente nas décadas de oitenta e noventa do século XX que 

o tema começou a ganhar destaque. Segundo Lopes (2010), em 1981, o autor e professor 

Ronald Degen implantou, pela primeira vez, o ensino do empreendedorismo, por meio da 

criação do curso de Novos Negócios na Fundação Getúlio Vargas (FGV). O curso visava 

incentivar os alunos a empreenderem como opção de carreira a fim de promover o 

desenvolvimento econômico e a redução da pobreza. Destaca-se, no entanto, que, apesar do 

curso fazer sucesso entre os alunos e chamar a atenção da imprensa, o ambiente econômico do 

país na época não ajuda a livre iniciativa.  

Dornelas (2001), por sua vez, alega que o movimento do empreendedorismo no 

Brasil começou a adquirir maior notoriedade na década de noventa, quando entidades como 

SEBRAE e SOFTEX (Sociedade Brasileira para Exportação de Software) foram reformuladas 

e criadas, respectivamente, e ganharam destaque, porém, a herança da década de oitenta, 

como os problemas inflacionários e a estagnação das atividades econômicas, não tornavam o 

ambiente econômico propício para aqueles que buscavam empreender. Segundo o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (1999), após 1994, a 

estabilização dos preços fez a economia crescer moderadamente. Dessa forma, a abertura 

econômica e aos incentivos nacionais e internacionais, bem como à estabilidade advinda do 

Plano Real, resultaram em uma soma de fatores que ajudaram aqueles que se arriscavam na 
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empreitada empreendedora. “Ao longo dos anos 90, o Brasil também passou por profundas 

transformações estruturais que abriram caminho para um novo tipo de inserção internacional 

do país” (MALAN, 1998 apud BNDS, 1999, p.13). 

Vale ressaltar, porém, que mesmo que a dinâmica empreendedora tenha sido 

desenvolvida de forma tardia, o Brasil vem mostrando bons números no que tange ao 

crescimento do número de empreendedores nas duas últimas décadas. E também se passou a 

ver com mais frequência alguns esforços no que tange a ajudar no desenvolvimento do 

empreendedorismo no país. Abaixo segue um quadro de ações com a linha do tempo do 

empreendedorismo do Brasil de 1972 até 2010. 

Quadro 2 – Linha do tempo do empreendedorismo do Brasil 

Ano Ações 

1972 Criação do Cebrae Centro Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa 

1984 Promulgação do 1º Estatuto da Microempresa (Lei nº 7.256/1984) 

1988 Promulgação da Constituição Federal, com os artigos 170, inciso IX e 179, 

estabelecendo tratamento diferenciado e favorecido para a MPE 

1990 Criação do Sebrae de forma autônoma (Decreto n o 9.950/1990) 

1994 Promulgação do 2º Estatuto da Microempresa (Lei nº 8.864/1994) 

1996 Promulgação do Simples Federal (Lei nº 9.317/1996) 

 

1999 

Promulgação do 3º Estatuto da Microempresa (Lei nº 9.841/1999) Criação do 

programa “Brasil Empreendedor” Criação do Fórum Permanente da MPE (Decreto no 

3.474/2000) 

2003 Promulgação da Emenda à Constituição nº 42, que abre caminho para a discussão da 

Lei Geral e do Simples Nacional 

2006 Aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (LC n o 123/2006), sancionada 

em 14/12/2006 

2007 Entrada em vigor do Simples Nacional em 1º de julho de 2007 Aprovação da LC nº 

127, que aperfeiçoa o Simples Nacional Edição do Decreto de Compras 

Governamentais (Decreto nº 6.204/2007) Aprovação da Lei da Redesim  (Lei nº 

11.598/2007) Criação do Comitê Gestor do Simples Nacional (Decreto nº 6.038/2007) 

2008 Aprovação da LC nº 128, que cria a figura do microempreendedor individual - MEI 

2009 Criação do Comitê Gestor da Redesim (Decreto nº 6.884/2009) Lançamento do Portal 

do Empreendedor em 1º de julho Aprovação da LC nº 133, que inclui os produtores 

culturais nas tabelas mais favorecidas do Simples Nacional 

2010 Expansão do Portal do Empreendedor em versão simplificada para todo o País a partir 

de 8 de fevereiro de 2010 

Fonte: Sebrae 

Segundo Baggio e Baggio (2014, p. 26), “os brasileiros são vistos por muitos 

autores como potenciais empreendedores. A cultura do Brasil é a do empreendedor 

espontâneo. Este está onipresente. Ele só precisa de estímulo”. Vale destacar ainda que, no 

final da década de noventa, com a entrada do Brasil no relatório do GEM, foi possível 

constatar aspectos particulares da situação empreendedora no país e analisar seu potencial 

empreendedor. Segundo o GEM (2000, p. 3), “um em cada oito brasileiros estão 
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empreendendo. Esta taxa expressa o esforço empreendedor da população, ou seja, a proporção 

de pessoas que estão envolvidas na criação de algum negócio”. 

Dez anos após a entrada do Brasil no GEM, e, segundo os dados do Governo 

Federal 2012, o Brasil em 2010 mostrou a maior Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial 

(TEA), 17,5%, quando comparado aos cinquenta e nove países que participaram da pesquisa 

do Global Entrepreneurship Monitor - GEM. Fato que continua a demonstrar a vocação 

empreendedora dos brasileiros. De acordo com o GEM (2017), a taxa desses novos 

empreendedores continua a crescer, e a TEA foi de 20,3% no ano da pesquisa. Em outras 

palavras, são cerca de 28 milhões de brasileiros começando um novo empreendimento no ano 

de 2017.  

Mas afinal, o que motiva os indivíduos a se envolverem com as práticas 

empreendedoras? O que os move a começarem um novo negócio? A próxima secção, por sua 

vez, abordará as motivações para empreender embasada na literatura acerca do tema. 

 

2.3 Motivações para empreender 

Inúmeras podem ser as razões que movem um individuo em direção a práticas 

empreendedoras, e essas razões podem ser de natureza econômica, social e ou psicológica. 

Alguns autores, no entanto, acreditam que essa motivação é dicotômica, e que o 

empreendedorismo acontece ou por necessidade ou por oportunidade. Outros autores, porém, 

versam que as razões podem ser variadas. Segundo Vale, Correia e Reis (2013), outros 

motivos poderiam intervir no processo empreendedor e, eventualmente, poderia ocorrer 

reforço ou interação entre os diferentes motivos que levam alguém à prática do 

empreendedorismo. 

Segundo Robbins e Sobral (2010, apud Costa e Moura, 2018, p. 218), “o fator 

motivação torna-se o processo responsável pela intensidade, pela direção e pela persistência 

dos esforços de uma pessoa para alcançar determinada meta”. McClelland (1972 apud Vale, 

Correa e Reis 2014, p. 315) comenta: “são os valores, as motivações humanas e a necessidade 

de autorealização que movem indivíduos na busca de atividades empreendedoras. Entre os 

principais motivos que impulsionam o indivíduo a agir, situa-se a necessidade de conquistas e 

realizações”. Para Maximiano (2006), muitos empreendedores são movidos pelo sentimento 
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de realização e pelo entusiasmo da oportunidade de desenvolver uma idéia em um negócio 

recompensador. O autor ainda cita a satisfação em ser chefe, a independência e a liberdade 

para tomar decisões, bem como o controle financeiro sobre o próprio negócio, o que elimina o 

risco de ser demitido.  

Bernardi (2003) comenta que as razões que levam um indivíduo a empreender são 

muitas e podem ser de natureza tanto objetiva quanto subjetivas. Diante isso, apresenta-se 

abaixo o quadro das razões consideradas pelo autor em questão. 

Quadro 3 – Motivações para empreender segundo Bernardi  

Necessidade de realização Prova de capacidade 

Implementação de idéias Auto-realização 

Independência Maior ganho 

Fuga da rotina profissional Status 

Maiores responsabilidades e riscos Controle da qualidade de vida 

Fonte: adaptado de Bernardi (2003) 

Para Dornelas (2008, p.24), a decisão de tornar-se empreendedor ocorre em 

virtude de “fatores externos, ambientais e sociais, a aptidões pessoais ou a um somatório de 

todos esses fatores que são críticos para o surgimento e crescimento de uma nova empresa”. 

Tanoguchi, Pelarin e Cristofoli (2014) também acreditam que a motivação para empreender 

possui fatores variados e que a intenção de empreender está ligada a fatores como 

oportunidades, habilidades e recursos, podendo até mesmo estar ligada a fatores como 

antecedentes pessoais e familiares. McClelland (1961 apud Baggio e Baggio, 2014, p.34) 

identifica três motivos que impulsionam alguém a empreender: “poder, afiliação e sucesso 

(sentir que se é reconhecido)”. 

Como já evidenciado, o Global Entrepreneurship Monitor (GEM) descreve e 

analisa processos e índices de empreendedorismo em diversos países, e um desses índices diz 

respeito à motivação para empreender. Para tanto, o GEM classifica em dois os fatores que 

levam um indivíduo a se envolver com atividades empreendedoras, são eles: 

empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por oportunidade. De acordo com o 

GEM (2011, p. 09):   

Os empreendedores por necessidade são aqueles que iniciam um empreendimento 

autônomo por não possuírem melhores opções para o trabalho e então abrem um 

negócio a fim de gerar renda para si e suas famílias. Os empreendedores por 

oportunidade optam por iniciar um novo negócio, mesmo quando possuem 

alternativas de emprego e renda, ou ainda, para manter ou aumentar sua renda pelo 

desejo de independência no trabalho. 
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O GEM (2017) reafirma que empreendedores por necessidade são aqueles cuja 

motivação em abrir um negócio está na falta de opções para geração de ocupação e renda. 

Enquanto que empreendedores por oportunidade são aqueles cuja motivação em iniciar o 

negócio está em se aventurar em algo novo por ter percebido uma oportunidade no ambiente.  

Mediante esse cenário de motivação de necessidade versus oportunidade, Santiago 

(2008) ressalta que essa dicotomia pode ser vaga, e que por trás de uma motivação por 

necessidade podem estar formas naturais de um vigoroso empreendedorismo, podendo haver 

manifestações de criatividade e ideias inovadoras. Dessa forma, o autor põe em cheque a ideia 

de que as pessoas são motivadas a empreender ou por necessidade ou por oportunidade, mas, 

nunca, pelos dois motivos ao mesmo tempo. 

Conforme explicitado anteriormente, existe ainda um grupo que defende que as 

causas do processo empreendedor podem ser as mais variadas possíveis. Dentre eles, Baggio e 

Baggio (2014) elencam três fatores que motivam os empreendedores, conforme o quadro a 

seguir: 

Quadro 4 – Fatores motivacionais para práticas empreendedoras 
 

Fatores pessoais: 

Desejo de realização pessoal, insatisfação no trabalho, desejo de ganhar 

dinheiro, desejo ardente de mudar de vida ou mesmo o fato de ser demitido 

de seu emprego. 

 

Fatores ambientais: 

Analisar e identificar oportunidades de negócios ou a possibilidade entrar 

um projeto. 

 

Fatores sociológicos: 

Possibilidade de ter um grupo de pessoas competentes com características 

semelhantes, influência de parentes ou modelos já desenvolvidos na 

família. 

Fonte: adaptado de Baggio e Baggio (2014, p. 33) 

Baggio e Baggio (2014) ainda comentam que, no ano de 2008, havia pelo menos 

quatro motivos que levavam alguém a empreender: empreendedorismo por necessidade; por 

vocação; inercial e pelo conhecimento. Já Chiavenato (2007) alega que o ímpeto que leva 

alguém a empreender é um tema complexo, mas destaca três características básicas que 

identificam a motivação que move o espírito empreendedor, são elas: a necessidade de 

realização, a disposição para assumir riscos e a autoconfiança. 
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Segundo a literatura apresentada, é possível perceber que a maioria dos autores 

sugere que as motivações que impulsionam um indivíduo a práticas empreendedoras são 

múltiplas e complexas. E que essa dicotomia não é capaz de circundar todos esses motivos. 

Corrrea, Reis e Vale (2014, p.314) reforçam: “as motivações para empreender poderiam, na 

verdade, ser múltiplas e poderia, eventualmente, ocorrer interação ou reforço entre elas”. 

Diante o exposto, é possível perceber também que todas essas motivações estão 

ligadas intrinsecamente ao sujeito que as pratica: o empreendedor. Logo, assim como é 

importante entender o que leva alguém a empreender, é importante entender quais as 

características que pessoas empreendedoras têm em comum. Dessa forma, a próxima secção 

abordará o perfil empreendedor, elucidando os tipos e as principais características de uma 

personalidade empreendedora, bem como as principais características compartilhadas por 

empreendedores de sucesso.  

 

2.4 Perfil empreendedor 

2.4.1 Tipos de empreendedor 

No que tange aos tipos de empreendedores, a literatura não se mostra unânime em 

relação à variedade de definições existentes. Assim sendo, optou-se por escolher três versões 

de como a literatura classifica aquele que empreende. 

Segundo Santana, Oliveira e Diniz (2012) a tipologia mais antiga sobre 

empreendedores e cuja influência perdura até hoje é de A. Smith, desenvolvida na década de 

1960, em que Smith classifica os empreendedores numa tipologia dicotômica: artesãos e 

oportunistas. Chiavenato (2007, p. 11) diz que Smith “sugere um continuum em que dois 

padrões básicos estão nas extremidades: empreendedores artesãos e empreendedores 

oportunistas”.  

Abaixo se apresenta a caracterização das duas tipologias de empreendedores de 

Smith, segundo Chiavenato (2007):  

a) Empreendedores artesãos – são aqueles que iniciam um negócio com 

habilidades técnicas e baixo conhecimento em gestão de negócios. Em outras 

palavras, são pessoas que possuem experiência técnica no trabalho, mas não 
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possuem visão de mercado e baixo poder decisório e de gerência. Não 

costumam fazer planejamento, possuem características paternalistas, são 

centralizadores e possuem dificuldade em delegar. O esforço para vender é 

movido pó motivos pessoais.   

b) Empreendedores oportunistas – são aqueles com habilidades educacionais 

mais completas. Possuem visão de futuro, se preocupam com o crescimento e 

com os passos que seu negócio dá. Esse tipo de empreendedor está sempre 

estudando e se atualizando quanto ao mercado, sabem delegar e evitam o 

paternalismo, fazem uso de ferramentas que ajudam a gerenciar seu negócio e 

se preocupam com estratégias de marketing e de vendas.  

 

Já Dornelas (2007) alega que, apesar das várias pesquisas na busca de encontrar 

um estereótipo universal, não existe um tipo único de empreendedor, não há um tipo exato ou 

um modelo padrão capaz de definir aquele que empreende. Mediante isso, o autor classifica 

os empreendedores em oito tipos, definidos e caracterizados a seguir:  

a) O Empreendedor Nato (Mitológico) – são aqueles que, no geral, começam a 

trabalhar muito jovens e aprendem e desenvolve suas habilidades na prática 

do dia a dia das negociações. Costumam ser brilhantes, visionários e 

otimistas. Sendo extremamente comprometidos em realizar seus sonhos. No 

geral, eles começam do nada e criam grandes impérios. 

b) O Empreendedor que Aprende (Inesperado) – são aqueles que não pretendiam 

empreender, porém que, mediante uma oportunidade, resolvem mudar de 

carreira e dedicar-se ao próprio negócio. São indivíduos que acreditavam não 

gostar de assumir riscos, mas que aprendem a lidar com novas situações a 

partir do momento que empreendem.  

c) O Empreendedor Serial (Cria Novos Negócios) – são aqueles que carregam o 

espírito empreendedor dentro si. Eles não apenas empreendem, mas são 

apaixonados pelo ato de empreender. São pessoas dinâmicas e movidas a 

criar novos negócios e pô-los em funcionamento. Desafios sempre mantêm 

esses indivíduos motivados. Acreditam nas oportunidades. São grandes 

líderes e são hábeis em montar equipes. O erro para eles é aprendizado para a 

próxima empreitada.  
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d) O Empreendedor Corporativo – podem ser encontrados nas grandes 

organizações. No geral, são executivos muito competentes e com grande 

capacidade gerencial que ajudam as grandes corporações a se renovarem, 

inovarem e a criarem novos negócios. São indivíduos ambiciosos, grandes 

comunicadores e que vendem muito bem suas ideias. Logo, são ótimos em 

negociação, mesmo não tendo 100% de autonomia para agir. Sabem se auto-

promover, mas sabem reconhecer o valor de uma equipe. Adoram assumir 

riscos, gostam de metas ousadas. Nunca estão satisfeitos com o que ganham e 

sempre querem mais. Caso eles resolvam empreender por conta própria, 

podem ter dificuldades no início, em virtude do costume e regalias do meio 

corporativo, como o acesso a recursos  

e) O Empreendedor Social - são aqueles cujo desejo principal é mudar o mundo. 

São envolvidos com causas humanitárias e possuem papel social bastante 

importante. Possui características parecidas com as dos demais 

empreendedores, porém de todos é o único que não almeja construir um 

patrimônio financeiro para si. Ele prefere compartilhar seus recursos para o 

desenvolvimento de outras pessoas.  

f) O Empreendedor por Necessidade – são aqueles cuja única alternativa é 

iniciar um novo negócio. Seja porque foram demitidos, ou porque não 

conseguem ser absorvidos pelo mercado formal de trabalho. Geralmente, 

possuem negócios bem simples ou pequenos, como prestações de serviços. 

Possuem pouco retorno financeiro e também podem iniciar suas atividades 

por meio de negócios informais. 

g) O Empreendedor Herdeiro (Sucessão Familiar) – são empreendedores 

responsáveis por assumir o legado de sua família. Seu principal desafio é 

multiplicar o patrimônio recebido. No geral, começam bem jovens a trabalhar 

e assumir responsabilidades dentro da organização. A arte de empreender é 

aprendida com a família. Alguns, no entanto, podem desenvolver o desejo de 

inovar.  

h) O “Normal” (Planejado) – é o empreendedor mais completo. São aqueles que 

planejam, que estudam, que buscam aprender com seus erros e se preocupam 

em minimizar os riscos, que se preocupam com os passos que seu negócio dá. 

São empreendedores que possuem uma visão clara do futuro e que trabalham 
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em função de metas e de um bom planejamento. É a categoria que mais se 

aproxima da definição de empreendedor ideal, mas que raramente se encontra 

na prática.  

Levando-se em consideração a importância do empreendedorismo para a 

economia brasileira, optou-se em abordar como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas tipifica o empreendedor. Assim sendo, apresentam-se abaixo os seis tipos 

de empreendedor segundo a ótica do Sebrae (2014): 

a) Fazedor – são empreendedores cujo negócio lhes confere felicidade. Possuem 

características técnicas importantes, entre elas estão: sabem gerenciar, 

cumprem as metas e fazem sua empresa dar lucro. Possuem, entretanto, 

problemas comportamentais, como não saber delegar. Não se sentem 

sozinhos, mas mostram solícitos a ter um sócio. Para eles, cuidar do planeta é 

importante. Se sentem bem preparados, mas podem possuir características 

infantis: como acreditar em ajuda divina quando seus os negócios vão bem.  

b) Oportunista – são indivíduos desapegados e sociais.  Esse tipo de 

empreendedor se readapta facilmente e muda de área caso perceba uma 

oportunidade interessante. Buscam aprender coisas novas e gostam de 

aprender com as pessoas com quem trabalha. Acreditam na sorte e gostam de 

criar negócios para depois vendê-los.  

c) Realizador – são aqueles vistos como empreendedor de sucesso. Mostra-se 

satisfeito com o que faz e apto em administrar seu negócio. Possui várias 

características técnicas e comportamentais que definem um bom 

empreendedor, como: são confiantes, competitivos, criativos, organizados, 

possuem liderança e sabem desenvolver um bom planejamento, estabelecer 

objetivo e cumprir metas.  

d) Sonhador – Ver o seu negócio como um sonho realizado. Adora o que faz. 

Gosta de trabalhar com diferentes pessoas. Possui pouca capacitação, mas 

mostra interesse em adquiri-las para tocar melhor o seu negócio. Ver o seu 

negócio como um trabalho para vida toda. Quer ficar no ramo para o resto da 

vida. Para eles, cuidar do planeta é importante. E acreditam em ajuda divina. 

Esses empreendedores se vêem como o coração do seu negócio. 
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e) Tradicional – são aqueles empreendedores que caíram de paraquedas no  

empreendedorismo e o vêem apenas como mais um trabalho. Não busca 

inovações e nem se atualizar. No geral, são pouco felizes no que fazem e seu 

perfil é pouco agressivo. Também são pouco criativos, pouco competitivos e 

costumam assumir poucos riscos. 

f) Acomodado – sua imagem destoa da imagem de um empreendedor. Precisa 

desenvolver várias características comportamentais e gerenciais. São os menos 

autoconfiantes dos tipos de empreendedor. Não gostam de assumir riscos e 

também não acompanham o movimento da concorrência. Não são felizes no 

seu empreendimento. E, se pudessem, venderiam seu negócio. 

Mediante o exposto, e a fim de melhor entender esse agente transformador 

socioeconômico, a próxima subsecção abordará as principais características compartilhadas 

por indivíduos de personalidade empreendedora. 

 

2.4.2 Características empreendedoras 

A farta literatura disponível versa sobre as principais características 

compartilhadas por aqueles que empreendem a fim de traçar um perfil característico da 

personalidade dos empreendedores.  

Santiago (2008, p.89) diz que empreendedor é “alguém que toma iniciativa, busca 

soluções inovadoras e age no sentido de resolver problemas econômicos ou sociais, pessoais 

ou dos outros, mediante a constituição de empreendimentos econômicos e sociais”. De acordo 

com McClelland (1972 apud Taniguchi, Pelarin e Cristofoli, 2014) o comportamento 

empreendedor possui como principais características: a busca por oportunidade e iniciativa, 

persistência, possibilidade de correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, 

comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e 

monitoramento sistemáticos, independência e autoconfiança, persuasão e rede de contatos. 

Entre outros adjetivos, o empreendedor também se mostra “confiante, perseverante, diligente, 

habilidoso, criativo, visionário, versátil, inteligente e perceptivo” (MCCLELLAND, 1967 

apud DIAS, NETO e BOAS, 2010, p.3). 
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Bernardi (2003), por sua vez, expressa que a concepção de um empreendimento 

surge de habilidades, gostos e outras características pessoais. O autor então lista quatorze 

características típicas dos empreendedores, conforme se especifica no quadro 5 abaixo:  

Quadro 5 – Perfil característico de personalidade empreendedora 
Senso de oportunidade Persistência 

Dominância Flexibilidade e resistência a frustrações 

Agressividade e energia para realizar Criatividade 

Autoconfiança Propensão ao risco 

Otimismo Liderança carismática 

Dinamismo Habilidade de equilibrar “sonho” e realização 

Independência Habilidade de relacionamento 

Fonte: adaptado de Bernadi (2003) 

Segundo Souza (2016, p.10), o empreendedor caracteriza-se como sendo o 

“profissional que corre ao lado da empresa e na frente da concorrência, o profissional que 

aprende com os próprios erros, porém não desiste de seus objetivos e luta contra os padrões 

almejando crescimento”.  

Chiavenato (2007) elenca como sendo três as características básicas que 

identificam alguém que possui o espírito empreendedor.  

a) Necessidade de realização: pessoas com alta necessidade de realização forma 

bons empreendedores, porque costumam ser competitivas e competirem com 

excelência. Elas gostam de ser responsáveis por tarefas e alcançar os objetivos 

que atribuem para si próprias.   

b) Disposição para assumir riscos: todo empreendedor sabe que está assumindo 

variados riscos ao iniciar um empreendimento. Entretanto, pessoas com alta 

necessidade de realização são mais propensas a assumir risco, segundo 

constatou McClelland. Indivíduos que sentem que podem exercer certo 

controle sobre o resultado são mais propensos a arriscar. Fato que lhes confere 

também uma personalidade autoconfiante. 

c)  Autoconfiança: esse traço de personalidade é extremamente importante para 

aqueles que sabem que adversidades podem surgir a qualquer momento, mas 

que acreditam que, por meio de suas habilidades pessoais, é possível contornar 

os problemas. Pessoas com perfil empreendedor sentem que seu sucesso é 

moldado em cosequência de seus próprios esforços e habilidades.  
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Já Maximiano (2011, p. 3) declara que o comportamento do empreendedor é 

formado por vários “traços de comportamento que se manifestam e se combinam de diferentes 

maneiras e em diferentes graus de intensidade, em diferentes pessoas”. O autor então lista os 

principais traços como sendo de comportamento de um empreendedor.  

a) Criatividade e capacidade de implementação – empreendedores não podem ser 

apenas criativos e implementadores, precisam ser os dois ao mesmo tempo. 

Um bom empreendedor tem de capacidade para inovar e imaginar coisas 

novas, ao mesmo que tem capacidade para pô-las em prática. 

b) Disposição para assumir riscos – esse é o traço mais básico de alguém que 

empreende. O empreendedor tem de ter coragem para enfrentar situações 

adversas e saber superar insucessos ou perdas.  

c) Perseverança e otimismo – ser empreendedor é desenvolver um compromisso 

com a prosperidade e com a sobrevivência do seu negócio. Logo, persistir 

diante das dificuldades faz-se extremamente necessário. Para tanto, é 

necessário ainda manter-se otimista, pois, muitas vezes, o cenário poderá ser 

difícil, e sacrifícios pessoais e financeiros podem ser necessários. Dessa 

forma, desenvolver uma visão otimista de sucesso ao invés de imaginar um 

possível fracasso pode separá-lo da colheita futura do sucesso. 

d) Senso de independência – têm total conhecimento da sua capacidade de 

trabalhar para si, gostam de autonomia, de expressar confiança e têm 

capacidade de realizar tarefas difíceis e enfrentar desafios. 

O Sebrae (2014), por sua vez, diz que o perfil necessário ao empreendedor é 

compostos por nove características, como elencadas abaixo: 

a) Criatividade – para aceitar desafios e buscar soluções; 

b) Liderança – para motivar, compartilhar idéias, formar equipes, inspirar, dar e 

aceitar opiniões e aproveitar oportunidades; 

c) Perseverança – para manter-se no caminho de seus objetivos mesmo em 

situações adversas; 

d) Vontade de trabalhar – para dedicar-se por completo ao seu negócio; 

e) Automotivação – para buscar realização pessoal e profissional no trabalho; 

f) Formação permanente – estar em constante busca por conhecimento para 

atualizar-se intelectualmente e desenvolver novas habilidades gerenciais; 
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g) Organização – para saber ordenar o processo produtivo e administrativo e para 

saber como se reestruturar caso seja necessário; 

h) Senso crítico – ser capaz de analisar os problemas friamente a fim de 

encontrar a solução mais lógica e adequada para resolvê-los 

Chiavenato (2007) alerta que, para ser bem-sucedido, o empreendedor não deve 

apenas saber criar seu próprio negócio.  É preciso desenvolver um espírito empreendedor 

munido de emoção, paixão, impulso, inovação, risco e intuição juntamente com um amplo 

espaço para a racionalidade. 

Dito isso, a próxima subsecção abordará, quais características da personalidade 

empreendedora possuem os empreendedores de sucesso. Por que eles se diferem dos demais? 

Será possível que essas características podem ser aprendidas?  

 

2.5 O empreendedor de sucesso 

“As pesquisas mostram que os empreendedores de sucesso são pessoas 

independentes que enxergam os problemas inerentes a um novo negócio, mas acreditam em 

suas habilidades pessoais para superar tais problemas” (CHIAVENATO, 2007, p.9). 

Dornelas (2008, p. 17) afirma que “o empreendedor de sucesso possui 

características extras, além dos atributos do administrador, e alguns atributos pessoais que, 

somados a características sociológicas e ambientais, permitem o nascimento de uma nova 

empresa”. O autor então discorre quinze características partilhadas pelos empreendedores de 

sucesso, conforme a seguir:  

a) São visionários;   

b) Sabem tomar decisões; 

c) São indivíduos que fazem a diferença; 

d) Sabem explorar ao máximo as oportunidades; 

e) São determinados e dinâmicos; 

f) São dedicados; 

g) São otimistas e apaixonados pelo que fazem; 

h) São independentes e constroem o próprio destino; 

i) Ficam ricos; 
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j) São líderes e formadores de equipes; 

k) São bem relacionados (networking); 

l) São organizados; 

m) Planejam, planejam, planejam; 

n) Possuem conhecimento; 

o) Assumem riscos calculados; 

p) Criam valor para a sociedade; 

Dornelas (2001, p. 33) observa que “o empreendedor de sucesso levar consigo 

ainda uma característica singular, que é o fato de conhecer como poucos o negócio em que 

atua, o que leva tempo e requer experiência”. Hisrich, Peters e Shepherd (2014) mencionam 

ainda, como motivos para o sucesso e para manutenção do sucesso ao longo do processo 

empreendedor, a importância da rede de apoio moral – composta por amigos e familiares que 

estimulam, torcem, dão conselhos e assistência ao empreendedor em tempos difíceis; e rede 

de apoio profissional – composta por um mentor capaz de conferir ao empreendedor 

orientações e conselhos nas atividades gerenciais. 

Bernardi (2003, p. 68) comenta que “as características da personalidade 

empreendedora, uma correta modelagem do negócio e um planejamento bem elaborado 

aumentam as chances de sucesso de um empreendimento”. O autor ainda ressalta que o 

processo de empreender deve passar por três etapas, sendo elas: criatividade, modelagem e 

visão. E que é preciso um conjunção entre visão e visionar para que seja possível combinar 

ideias aos objetivos pretendidos pelo empreendedor. Bernardi (2003) também destaca a 

importância do equilíbrio entre visionar e realizar e destaca quatro pilares necessários para 

que isso ocorra, conforme se apresenta a seguir: 

a) O desenho do modelo e sua congruência – formação, valores e atitudes devem 

ser coerentes, balanceados e presos ao modelo. 

b) Energia despendida – é necessário alocar tempo, intensidade e conhecimento 

pra que o modelo escolhido pelo empreendedor funcione e as metas sejam 

atingidas. 

c) Liderança do processo – desenvolver uma liderança capaz de dar significado 

às ações. O empreendedor precisa dar direção e guiar os indivíduos no 

processo empreendedor. 
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d) Relacionamento harmônico entre articulações, comunicações, integrações e 

relacionamentos interpessoais a fim de se alcançar o equilíbrio.  

Finalmente o autor salienta que “somente traços de personalidade e boas idéias 

são insuficientes para o sucesso, porquanto há que se sedimentar todos os ingredientes, num 

todo coeso, encadeado e harmônico” (BERNARDI, 2003, p. 69). 

Analisando parte da vasta literatura acerca do assunto é possível perceber que 

muitos autores concordam que, para se ter sucesso no empreendimento, não basta apenas ter 

ou desenvolver determinadas características, mas ser capaz de mantê-las ao longo da sua vida 

empreendedora. Dito isso, surge o questionamento se é possível aprender e desenvolver essas 

características empreendedoras a fim de tornar-se um empreendedor bem sucedido. O 

Instituto Euvaldo Lodi - IEL (2000) menciona ser possível que as características 

empreendedoras de uma pessoa podem ser adquiridas e desenvolvidas por meio de um 

aprendizado especial. A GEM (2000) salienta que proporcionar aos indivíduos uma educação 

empreendedora, por meio do treinamento nas habilidades requeridas, pode converter uma 

oportunidade de negócio em um empreendimento de sucesso. Hisrich, Peters e Shepherd 

(2014, p. 16) destacam que “quanto mais forte a intenção de se empenhar em um 

comportamento, tanto maior será a probabilidade de praticá-lo”. O autor comenta que a 

primeira característica que deve ser trabalhada e desenvolvida para se por em prática uma 

intenção empreendedora é a autoeficácia. De outro modo, o indivíduo deve desenvolver a 

crença de que é possível executar com sucesso o processo empreendedor. Drucker (2005) 

comenta inclusive que a sociedade pode transformar- se em uma sociedade empreendedora, 

onde a inovação e o empreendimento sejam normais, estáveis e contínuos. Dessa forma, o 

autor abre uma vertente de que o empreendedorismo pode sim ser apreendido e que 

características empreendedoras podem ser desenvolvidas ao longo da vida de um indivíduo. 

Mediante o exposto, a próxima seção abordará a metodologia eleita para que seja 

possível a realização da análise que o trabalho objetiva alcançar, que é a de verificar as 

principais motivações empreendedoras do personagem principal do filme “Chef” (2014), bem 

como analisar se este possui características defendidas pela literatura como sendo de pessoas 

dotadas do espírito empreendedor. 
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3 METODOLOGIA 

A seção em questão, a fim de dar maior respaldo e confiabilidade para 

desenvolvimento do estudo, apresentará os métodos utilizados para construção da pesquisa, 

bem como para o alcance dos objetivos propostos. 

3.1 Métodos de pesquisa 

Quanto à natureza do método, o trabalho classifica-se numa abordagem qualitativa 

de pesquisa. Segundo Creswell (2010, p. 206), “os procedimentos qualitativos baseiam-se em 

dados de texto e imagem, têm passos singulares na análise dos dados e se valem de diferentes 

estratégias de investigação”. Flick (2009, p. 23) salienta que:  

Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha adequada 

de métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de 

diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeitos de sua 

pesquisa como parte do processo de produção do conhecimento; e na 

variedade de abordagens e métodos. 

Para embasar o presente trabalho, realizou-se um levantamento bibliográfico a fim 

de revisar a literatura acerca do tema empreendedorismo. A pesquisa deu-se tanto por meio de 

livros, revistas e relatórios científicos, quanto por meio de trabalhos acadêmicos, cujo acesso 

fora realizado de forma física ou em plataformas digitais. Andrade (2010, p. 128) diz que “a 

pesquisa bibliográfica vai possibilitar a determinação dos objetivos, a construção das 

hipóteses e oferecer elementos para fundamentar a justificativa da escolha do tema”. 

Como estratégia de investigação, e a fim de entender as motivações que levam 

alguém a empreender e quais são as características partilhadas por aqueles que empreendem, 

utilizou-se como palco de observação uma obra cinematográfica. Em outras palavras, a coleta 

de dados fora feita por meio de uma análise fílmica, com foco no personagem principal, visto 

que este possui as motivações e características que melhor se adequaram para alcançar os 

objetivos propostos pelo trabalho em questão.  

Aumont e Marie (2004) comentam que a análise de um filme tem por objetivo 

apreciá-lo e compreendê-lo melhor. Os autores ainda alegam que esse tipo de análise é uma 

forma de racionalizar os fenômenos observados nos filmes e explicá-los. Vale destacar que os 

autores também elucidam que não existe uma forma universal de fazer essa análise.  
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Carvalho (2009) menciona que o estreitamento entre o universo do audiovisual e o 

mundo acadêmico ainda é um fenômeno relativamente recente. Ipiranga (2005) ressalta a 

importância do uso de filmes e vídeos para estimular debates e discussões sobre os temas 

administrativos e diz: “O uso de uma obra cinematográfica na formação em Administração 

deve refletir, de uma forma mais geral, o significado da experiência organizacional 

contemporânea, na qual as atividades educativas de referência são pensadas, programadas e 

geridas” (IPIRANGA, 2005, p. 145). 

No que tange aos objetivos, a pesquisa é de cunho descritiva. Nesse tipo de 

pesquisa, “os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem 

que o pesquisador interfira neles” (ANDRADE, 2010, p. 112). Logo, o papel do pesquisador é 

de observador não participante, visto que este não se envolve com o objeto pesquisado. De 

outro modo, “o observador não está diretamente envolvido na situação analisada e não 

interage com objeto da observação” (FERREIRA, TORRECILHA e MACHADO, 2012, p. 4).  

Vale destacar que, levando-se em consideração a metodologia da análise fílmica, 

o pesquisador também se classifica, segundo Vanoye e Goliot-Lété (1994) , como espectador 

analista, pois ele ouve, observa, analisa o filme de forma racional e estruturada, bem como 

submete o filme a seus instrumentos de análise e às hipóteses desenvolvidas pelo pesquisador. 

Para o espectador analista, o filme não pertence ao universo do lazer, mas ao campo da 

produção intelectual e da reflexão. 

A escolha do objeto de análise, por sua vez, foi feita por meio de uma pesquisa na 

internet sobre filmes que abordam o tema empreendedorismo. Assim, após ler a lista de dez 

filmes e suas descrições no site da Revista Exame (2016) e a lista de vinte filmes e suas 

descrições no site da Revista MKT News (2015), escolheu-se três filmes para apreciação. 

Entretanto, levando-se em consideração a narrativa e os objetivos propostos no presente 

estudo, o filme escolhido fora o longa-metragem “Chef”, lançado em 2014.  

Para melhor entendimento e para uma análise mais precisa, o filme fora assistido 

três vezes. Na primeira vez, assistiu-se ao filme como forma de conhecê-lo e a fim de saber se 

ele seria o mais adequado ao tema que o pesquisador se propunha a desenvolver. Na segunda 

vez, a finalidade foi mais racional, analítica e acadêmica, pois, nesse momento, e fazendo uso 

de um bloco de notas, foram anotadas as características e motivações do personagem principal 

que mais chamaram atenção do pesquisador dentro do tema proposto. Vanoye e Goliot-Lété 
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(1994, p. 10) dizem que o pesquisador “analista deverá estabelecer um dispositivo de 

anotação se não quiser se expor a erros ou averiguações incessantes. Daí a necessidade de 

aprender a anotar, de se proporcionar, a partir do momento que se inicia o processo de 

análise”. Vale destacar que, logo após esse momento, traçou-se com mais clareza os objetivos 

do trabalho em questão. E, por fim, a terceira vez que o filme fora visto foi com intuito de 

separar as cenas mais relevantes. Para tanto, novamente foi feito o uso de um bloco de notas, 

e, dessa vez, a finalidade foi registrar o minuto em que cenas importantes para o 

desenvolvimento do trabalho aconteciam ao longo da trama. O intuito desse método foi 

organizar os elementos mais relevantes ao tema para uma posterior pesquisa caso o 

pesquisador sentisse necessidade de rever mais rapidamente alguma cena para desenvolver 

uma melhor interpretação ou análise do tema.  

O filme “Chef” conta a história de Carl Casper, um chefe de cozinha de Los 

Angeles de meia idade, criativo e apaixonado pelo que faz. Entretanto, apesar de ter em si 

esse espírito criativo e inovador, de poder ser o chef de uma cozinha e de comandar uma 

equipe, Carl não é dono do próprio negócio. Em outras palavras, ele não é o seu próprio chefe, 

pois não é dono do restaurante onde trabalha. A trama envereda no empreendedorismo 

quando Carl perde o emprego após uma crítica gastronômica negativa, que o classifica como 

previsível e estagnado, características estas que são resultantes da personalidade de quem o 

gere e não da sua própria personalidade. Assim, após uma briga que se espalha nas redes 

sociais entre Carl e o crítico gastronômico, o chef acaba demitido e ficando sem novas 

perspectivas de emprego em outros restaurantes, fato que se torna o estopim para abertura de 

seu próprio negócio: um food truck 2de comida cubana. 

Mediante breve explanação da narrativa é possível perceber o porquê de a trama 

ter chamado atenção do pesquisador. A abertura de novos negócios mediante o desemprego é 

bastante comum em diversos países, sendo inclusive intitulada de empreendedorismo por 

necessidade, conforme mencionado no referencial teórico; entretanto é impossível não 

perceber as características da personalidade do personagem principal como sendo um 

incremento não apenas para a abertura do negócio, mas para o sucesso do mesmo ao longo da 

trama. Dessa maneira, fica-se evidente a incitação do pesquisador em analisar não apenas as 

principais motivações que levam alguém a empreender, mas de buscar também saber quais 

                                                           
2 traduzido do inglês: "caminhão de comida". É um espaço móvel que transporta e vende comida.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caminh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comida
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são as características compartilhadas por aqueles que não só se arriscam em abrir seu próprio 

negócio, mas que conseguem torná-los empreendimentos de sucesso. 

A próxima seção abordará a análise e discussão dos resultados a partir do objeto 

de estudo. E discorrerá com maiores detalhes as cenas que compactuam para o alcance dos 

objetivos propostos. Destaca-se que a análise dos resultados será embasada nos autores 

mencionados no referencial teórico. 
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4   ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seção que se segue abordará a análise do objeto de estudo eleito pela pesquisadora, a fim de 

se atingir os objetivos propostos do trabalho em questão. Em outras palavras, a seção fará uma 

análise do personagem principal do filme “Chef” com a finalidade de investigar, por meio do 

objeto estudado, quais as motivações que levam alguém a realizar práticas empreendedoras, 

bem como de verificar se as características da personalidade desse alguém influenciam na 

abertura e no sucesso de um empreendimento. 

4.1 Análise fílmica 

O filme “Chef”, lançado em 2014, conta de forma simples e descomplicada a 

história de Carl Casper, um homem de meia idade, divorciado, pai de um garoto de dez anos e 

que trabalha como chef de cozinha em um conceituado restaurante francês em Los Angeles 

nos Estados Unidos. Carl é apaixonado pela profissão que exerce e é o tipo de profissional 

que se doa por completo a ponto de sacrificar momentos familiares (tempo livre) para focar 

no trabalho que tem. No entanto, apesar de toda essa entrega e de ser muito respeitado e 

querido por sua equipe, ele vem mostrando-se infeliz no trabalho, porque, mesmo fazendo o 

que gosta, ele tem sua criatividade e seu espírito inovador restringidos pelo dono do 

restaurante, que é bastante conservador e estagnado. A situação piora quando Carl recebe uma 

avaliação negativa de um famoso crítico gastronômico, pois a crítica em questão não reflete 

suas verdadeiras características, mas sim daquele que o comanda. A partir daí, Carl inicia uma 

briga virtual com o crítico gastronômico, e essa se espalha nas redes sociais, fato que, 

posteriormente, o faz deixar seu emprego, compromete sua reputação e o deixa sem 

perspectivas de trabalho em outros restaurantes, forçando-o assim a buscar outra alternativa 

de exercer sua profissão. No caso, Carl é impelido a empreender.  

 Logo no início da trama, é possível verificar o embate de características de 

liderança entre Casper e Riva, o dono do restaurante, que acredita que o faturamento, a 

constância e a estabilidade são mais importantes do que criar novas ideias e correr riscos. Em 

outras palavras, Riva possui uma visão de negócio conservadora. E essa forma de liderar e 

enxergar o negócio, muitas vezes, acaba cessando a criatividade de Carl, impedindo-o de 

inovar e de tomar as decisões que ele gostaria; fato que nitidamente o torna um profissional 

frustrado, apesar de ele acreditar que tem liberdade para cozinhar como quiser. O ponto 

máximo da diferença entre os dois acontece quando Ramsey Michel, o mais importante crítico 
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gastronômico da cidade e dono de um famoso blog na internet, é convidado a jantar no 

restaurante a fim de conceituá-lo. O chef Casper então, munido pela expectativa de ter seu 

trabalho bem avaliado, resolve assumir o risco de inovar o cardápio e, mediante essa decisão, 

motiva toda sua equipe para execução dessa tarefa. Vale destacar que, durante a análise da 

trama, verificou-se que a equipe comandada por Carl possui respeito e admiração pelo 

trabalho desenvolvido pelo chefe.  Dornelas (2001, p. 33) comenta que “o verdadeiro 

empreendedor é aquele que assume riscos calculados e sabe gerenciar o risco, avaliando as 

reais chances de sucesso”. O autor ainda diz que os empreendedores “são respeitados e 

adorados por seus funcionários, pois sabem valorizá-los, estimulá-los e recompensá-los, 

formando um time em torno de si”. O problema, no entanto, acontece quando Riva se impõe 

sobre Carl e o impede de executar o que ele havia planejado. De outro modo, apesar de ser um 

chef de cozinha e comandar uma equipe, Carl não é seu próprio chefe. Assim, este acaba 

acatando a visão conservadora de Riva, de que a regularidade pode agradar mais do que a 

inovação, e então decide manter o cardápio que já vinda sendo servido no restaurante por 

cinco anos. Essa decisão, porém, vai de encontro ao que realmente ele acredita ser o melhor. 

No minuto 9 e no segundo 50 do filme, quando Carl anuncia a equipe que eles servirão as 

especialidades do restaurante ao invés do novo cardápio, a equipe mostra-se nitidamente 

frustrada, como se refletisse o sentimento do próprio chef.  

Outro momento na narrativa fílmica que chama atenção acontece no minuto 10 e 

segundo 55 quando Carl está passeando com seu filho e os dois param para ver, numa praça, 

um show de marionetes em que o boneco canta e dança. Carl então, deparando com aquela 

cena, põe-se reflexivo, como se estivesse vendo um reflexo de si mesmo: alguém que parece 

ter vontade própria, mas que, na verdade, está sendo conduzido por outra pessoa. Segundo 

Maximiniano (2011, p.5), “independência e liberdade para tomar decisões são provavelmente 

as maiores vantagens do empreendedor. A satisfação de ser chefe de si mesmo é a melhor 

sensação que algumas pessoas podem experimentar”. 

A crítica então é lançada e Carl acaba sendo confrontado com seu passado. O 

mesmo crítico que, há dez anos, tinha-o classificado como um profissional audaz e corajoso, 

agora o classificava como alguém previsível, monótono, inseguro e sem imaginação. De outro 

modo, a crítica refletia as características de quem o liderava e não as próprias características 

do chef de cozinha. Vale destacar que, diferentemente do restaurante onde Carl trabalha, 

Hisrich, Peters e Shepherd (2014) comentam que muitas organizações já adotam uma 
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liderança e uma postura empreendedora para não perderem seus talentos, estimulando-os e 

aproveitando-os para desenvolverem o trabalho de forma diferente e melhor, isso é chamado 

de empreendedorismo corporativo.   

Os indivíduos que acreditam fortemente em seus próprios talentos com freqüência 

desejam criar algo seu: querem assumir responsabilidades e têm uma grande 

necessidade de expressão individual e de mais liberdade em seu ambiente de trabalho. 

Quando essa liberdade não é acessível, a frustração pode tornar o indivíduo menos 

produtivo ou mesmo fazê-lo deixar a organização para buscar a autorrealização em 

outro lugar. (HISRICH, PETERS e SHEPHERD, 2014, p. 29).  

Mediante a crítica, e fazendo uso de uma rede social que não dominava, o twitter, 

Carl Casper acaba por confrontar o crítico gastronômico e inicia com ele uma briga virtual, 

desafiado-o, posteriormente, a voltar ao restaurante para que ele possa mostrar ao crítico o 

trabalho que de fato o definia como um eficiente e criativo chef de cozinha. Entretanto, mais 

uma vez, Riva o desestimula e o impede de realizar aquilo que o chef planejara. Casper, 

então, depois de uma perda do equilíbrio emocional que o leva a discutir presencialmente com 

o crítico Ramsey, perde o emprego que há tempos não o estimulava.  

Além disso, a discussão é gravada pelos clientes e torna-se viral na internet, fato 

que compromete sua reputação e o deixa sem perspectivas de novos empregos em outros 

restaurantes. E é nesse momento que o tema empreendedorismo, base da pesquisa do trabalho 

em questão, entra em cena. Pois Carl resolve empreender como opção ao desemprego. Vale 

lembrar que Bernadi (2003), como anteriormente comentado, afirma que essa forma de 

empreender é um tipo de modalidade de empreendimento arriscada, pois dependerá do tipo de 

características apresentadas por aquele que empreende. De outro modo, o autor comenta que, 

quando o empreendedor já possui características de personalidade empreendedora, a 

possibilidade de se obter sucesso no negócio é muito maior. De acordo com o Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), o empreendedorismo desenvolvido pelo personagem 

principal é intitulado como empreendedorismo por necessidade, pois a motivação que o levou 

a empreender ocorreu em virtude de não haver outra opção de emprego e pela necessidade de 

gerar renda para si e para sua família. Entretanto, conforme revisado no referencial teórico, e 

de acordo com a personalidade de Carl e com o desenlace da sua carreira dentro do 

restaurante onde trabalhava, a tendência que se verifica é a de que, em algum momento, o 

personagem principal deixaria o emprego ou seria demitido. Hisrich, Peters e Shepherd 

(2014) fomentam essa questão dizendo que, quando o significado do que se faz não é 

encontrado dentro da empresa em que se trabalha, os indivíduos buscam outras organizações 
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que supram essa necessidade, ou abrem seu próprio negócio a fim de dar significado ao ofício 

que realizam. 

Dessa maneira, dentro da sua atual situação, Casper esquece o orgulho e resolve 

começar do zero, abrindo o próprio negócio: um food truck de comida cubana, uma pequena 

empresa onde ele poderia cozinhar com liberdade e ser seu próprio chefe. Destaca-se que, 

para tanto, o personagem faz uso de todas as suas economias para abrir o seu negócio e ainda 

recorre à ajuda da ex-mulher, do ex-marido de sua ex-mulher e também de um ex-

subordinado da sua antiga equipe, que se torna seu sócio no food truck por acreditar no 

profissionalismo do chef e no posterior sucesso do novo empreendimento. Até mesmo seu 

filho torna-se ajudante na execução do negócio do pai.  

Vale destacar que, muitas vezes, novos empreendedores não possuem recursos e 

recorrem a recursos de terceiros. Hisrich, Peters e Shepherd (2014, p. 8) dizem: “os 

empreendedores ‘se viram’ ao aplicar combinações dos recursos disponíveis a novos 

problemas e oportunidades”. Esse processo, por sua vez, é denominado pelos autores como 

bricolagem. Maximiniano (2006, p. 1) menciona que “o espírito empreendedor está associado 

a pessoas realizadoras, que mobilizam recursos e correm riscos para iniciar organizações”. 

Vale ainda ressaltar que se faz extremamente importante ter por perto pessoas que ofereçam 

não só apoio psicológico, mas apoio profissional ao longo do processo empreendedor. 

(HISRICH, PETERS e SHEPHERD, 2014). 

Ainda dentro da narrativa do filme, é importante destacar que, já no novo 

empreendimento, Carl passa a cozinhar com liberdade e criatividade, fazendo uso de todo seu 

conhecimento e talento adquiridos ao longo de sua carreira. Segundo Dornelas (2008), possuir 

conhecimento no ramo do negócio aumenta as chances de êxito daqueles que empreendem, 

pois essa é uma das principais características dos empreendedores de sucesso. “É interessante 

observar que o empreendedor de sucesso leva consigo ainda uma característica singular, que é 

o fato de conhecer como poucos o negócio em que atua, o que leva tempo e requer 

experiência” ( DORNELAS, 2001, p.33). Vale frisar que o personagem principal, desde o 

inicio do filme, já mostra características que a literatura lista como sendo de pessoas 

empreendedoras, como: o senso de oportunidade, energia para realizar, autoconfiança, 

otimismo, dinamismo, persistência, resistência a frustrações, criatividade, liderança 

carismática, e habilidade de relacionamento. (BERNARDI, 2003). 
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Incluso também na análise fílmica, é válido destacar a cena que acontece em 1 

hora, 16 minutos e 29 segundos, quando o filho do chef, que é ajudante do pai no 

empreendimento, queima um sanduíche e ainda assim acredita que aquele é um produto 

aceitável para ser comercializado. Logo, mediante a situação, Carl interrompe o que está 

fazendo para conversar com o filho sobre o ocorrido e então demonstra uma das 

características que mais se sobressaem em sua personalidade empreendedora: a paixão pelo o 

que faz. Segundo Dornelas (2008), empreendedores de sucesso são apaixonados pelo o que 

fazem, e esse amor pelo o que realizam é que os mantém mais entusiasmados e 

autodeterminados em sua empreitada. Nessa mesma cena, o chef Casper ainda explica ao filho 

que sua maior motivação é tocar a vida das pessoas por meio do trabalho que realiza. 

Dornelas (2001) comenta que empreendedores de sucesso são caracterizados como pessoas 

que buscam criar, por meio de seu capital intelectual e de sua criatividade, algo que gere valor 

para sociedade a fim de alguma maneira melhorar a vida das pessoas por meio do trabalho 

que executam. Leite (1998), por sua vez, ressalta como importantes características 

empreendedoras, a visão do empreendedor e a importância dada por ele aos seus clientes e aos 

seus produtos. O autor diz que empreendedores de sucesso sentem um envolvimento de 

orgulho e responsabilidade tanto com o produto ou serviço que oferecem quanto com os 

clientes que consomem esse produto ou serviço. 

Voltando ao contexto da narrativa fílmica, é interessante destacar que a aquisição 

do food truck fora feita em uma cidade diferente de onde Carl morava; logo, era necessário 

levá-lo à cidade onde o personagem residia e onde ele pretendia gerenciar o negócio: Los 

Angeles. Assim sendo, fazendo uso da criatividade e explorando a oportunidade, Carl, ao 

invés de simplesmente levar o caminhão de comida direto para a cidade de Los Angeles, fez 

várias paradas em diversas cidades pelo caminho: primeiro, para dar vida ao seu 

empreendimento e ter retorno financeiro e, segundo, para adquirir experiência. Leite (1998, 

p.164) diz:  

O empreendedor não adivinha. Ele estimula a criação de um futuro. Sua percepção 

acurada, em vez de fechar uma possibilidade,está sempre alerta para as consequências 

dos seus actos e abrindo novas alternativas. Pode inventar seu próprio caminho. A 

melhor maneira de lidar com o futuro: é criá-lo. Visão clara do que venha a ser uma 

oportunidade, uma rara capacidade de trabalho aliada a uma forte vontade de vencer, é 

como podemos sintetizar os traços característicos do empreendedor bem sucedido.    

   



45 
 

 

Outra cena que vale ser frisada acontece em 1 hora, 33 minutos e 23 segundos de 

filme, quando Carl chega a uma cidade do Texas e sabe que precisa adaptar o sanduíche 

cubano ao gosto culinário da cultura local. Dolabela (2008, p.28) diz que: “o empreendedor 

tem que perceber o mercado de forma diferenciada, ver o que os demais não percebem”. Leite 

(1998), por sua vez, menciona que a adaptabilidade e a flexibilidade diante das mudanças é 

comportamento de empreendedores bem-sucedidos. Assim, para realizar a tarefa supracitada, 

ele precisa de um estabelecimento que venda o original churrasco texano. O que mais chama 

atenção nessa cena é o aviso de “esgotado” na porta do estabelecimento onde eles procuram. 

E, quando seu sócio adverte Carl sobre esse aviso, o chef prontamente diz que isso não é um 

problema, pois o dono do estabelecimento já havia reservado a mercadoria para ele. Dornelas 

(2001, p. 32) diz: “os empreendedores sabem construir uma rede de contatos que os auxiliam 

no ambiente externo da empresa, junto a clientes, fornecedores e entidades de classe”.  

Finalmente, a trama termina com o food truck já em Los Angeles funcionando 

com sucesso de vendas e com, posteriormente, Carl recebendo uma proposta de investimento 

e parceria do crítico gastronômico do início da trama, que provara e aprovara sua comida. O 

crítico ainda acrescenta que, caso o chef Casper aceite tal proposta, esse poderia cozinhar com 

liberdade e originalidade. Na cena que acontece a 1 hora, 47 minutos e 39 segundos do filme, 

já se vislumbra aquele que seria o empreendimento fruto da parceria de Casper e Rampsey. E 

o fato que mais chama a atenção na cena em questão é que a placa do menu, assim como a do 

seu food truck, é uma lousa de giz, situação que dá a entender que Carl, de fato, poderá se 

expressar e cozinhar com  liberdade no ambiente de trabalho, exatamente como gostaria de ter 

feito no último restaurante onde trabalhara. 

Fazendo-se um adendo, vale destacar que a inclusão do empreendedorismo 

brasileiro dentro do referencial teórico deu-se em virtude de a situação da narrativa fílmica 

assemelhar-se aos indicadores brasileiros no que tange a abertura de pequenos negócios no 

país. Segundo o GEM (2017), no Brasil, o empreendedorismo por necessidade, o mesmo 

vivenciado pelo personagem principal, e que acontece como saída ao desemprego, ainda 

possui quantidade superior ao empreendedorismo por oportunidade, aquele que é iniciado por 

livre iniciativa, mesmo quando há outras opções de emprego. De acordo com o Sebrae (2014), 

o números de pequenos negócios, micro e pequenas empresas, cresceu consideravelmente nos 

últimos anos. Além disso, essas categorias de empresas são consideradas as principais 

geradoras de riqueza no comércio do país, e juntas representam 27% do Produto Interno Bruto 
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do Brasil. Desse modo, apesar de a narrativa fílmica se passar nos Estados Unidos e esse ser 

um país onde o empreendedorismo por oportunidade é maior que o empreendedorismo por 

necessidade em números (GEM, 2015), o questionamento sobre o motivo do protagonista 

principal não ter optado antes pelo empreendedorismo não deixa de existir. Logo, levanta-se a 

indagação de que: será que um incentivo e educação empreendedora não poderiam mudar a 

situação de outras pessoas que assim como o chef Casper se mantém infelizes nas empresas 

onde trabalham, porque não estão inseridas em uma sociedade que dissemina o ensino 

empreendedor?  

Dolabela (2008, p. 31) diz que infelizmente no Brasil “os valores do nosso ensino 

não sinalizam para o empreendedorismo, estando voltados, em todos os níveis, para a 

formação de profissionais que irão buscar emprego no mercado de trabalho”. O IEL (2000), 

por sua vez, sinaliza que o ensino empreendedor deve ser desenvolvido e que empreendedores 

podem e devem ser formados. E ressalta que o ensino e a preparação de pessoas para agir e 

pensar por conta própria, com liderança, inovação, visão de futuro e criatividade fazem-se 

necessários. O GEM (2000, p.2) ressalta que “a educação desempenha um papel vital no 

desenvolvimento do empreendedorismo”. E frisa que dos vinte e um países pesquisados no 

ano 2000, todos os especialistas apontaram que proporcionar uma educação empreendedora 

capaz de fazer com que os indivíduos desenvolvam suas habilidades de transformar uma 

oportunidade de negócio em um empreendimento de sucesso é uma prioridade. E Drucker 

(2005, p. 349) endossa que “o que precisamos é de uma sociedade empreendedora, na qual a 

inovação e o empreendimento sejam normais, estáveis e contínuos”. 

Após analise fílmica, as próximas subseções apontarão, respectivamente e de 

acordo com os autores tratados no referencial teórico, quais as principais motivações que 

levaram o personagem principal do filme “Chef” a empreender, em qual tipo de 

empreendedor ele se classifica e quais são as principais características empreendedoras 

presentes na personalidade do chef Casper. 

 

4.2 Personagem principal: motivações para empreender 

Conforme verificado no referencial teórico, os autores mencionados concordam 

que inúmeras podem ser as motivações que levam alguém a empreender. No entanto, eles 

tentam sintetizar quais seriam as principais motivações que impulsionam o processo 
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empreendedor. Assim, durante a análise fílmica, foi possível verificar as principais 

motivações presentes no personagem principal. Logo, para melhor compreensão, abaixo serão 

dispostos os quadros com destaque das principais motivações do personagem principal para 

empreender de acordo com os autores mencionados na literatura abordada. 

Quadro 6 – Motivações para empreender verificadas no personagem principal  

Autor Motivações para empreender  Cena do filme 

 

 

 
 

 

 

 

McClelland (1972) 
 

 

Necessidade de auto-realização; 

14 minutos e 10 segundos: Carl conversa com 

uma colega de trabalho sobre preparar uma 

comida em que ele acredita.                                                

1 hora, 16 minutos e 29 segundos: Carl deixa 

claro que sua maior realização é tocar a vida das 

pessoas por meio do seu trabalho.  

Necessidade de conquista; 

A necessidade de conquista de Carl está 

intimamente ligada às cenas mencionadas nas 

necessidades de realização e autorealização.  

Sentir que é reconhecido. 

2 minutos e 13 segundos: Carl demonstra 

empolgação em ter seu trabalho elogiado pelo 

crítico gastronômico e pelas pessoas para quem 

cozinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernardi (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Implementação de idéias; 7 minutos: criação de novos pratos. 

Independência; 

7 minutos e 12 segundos: Carl demonstra 

precisar de espaço para criar e não ter que pedir 

autorização para criar novos pratos.                                              

7 minutos e 53 segundos: Carl lembra ao dono 

do restaurante que apenas ele pode comandar sua 

cozinha e sua equipe, pois esse foi o acordo 

fechado entre os dois. 

Prova de capacidade; 

31 minutos e 20 segundos: após receber a crítica 

negativa, Carl se inspira a criar um novo menu e 

desafia o crítico a voltar ao restaurante a fim de 

que  este mude sua concepção sobre seu trabalho.                                                    

40 minutos e 02 segundos: Carl enfrenta o crítico 

e explica como é feita a comida.                                                     

1 hora, 16 minutos e 40 segundos: Carl tem 

noção do quão bom cozinheiro é.  

Fuga da rotina profissional;  

3 minutos e 52 segundos: Carl tenta dividir o 

tempo entre o filho e a rotina profissional, mas 

não consegue se desvencilhar completamente do 

trabalho. 

 Auto-realização; 

14 minutos e 10 segundos: Carl conversa com 

uma colega de trabalho sobre preparar comida 

em que acredita.                                                    

1 hora, 16 minutos e 29 segundos: Carl deixa 

claro que sua maior realização é tocar a vida das 

pessoas por meio do seu trabalho.  

Controle da qualidade de vida. 

2 minutos e 48 segundos: Carl vai buscar o filho 

em casa, pede desculpa pelo atraso e o filho diz 

que já está acostumado com os atrasos.                                                             

48 minutos e 02 segundos: Colega de trabalho de 

Carl o alerta sobre ignorar muitas coisas em sua 

vida que requerem mais atenção, como o próprio 

filho dele. 
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Quadro 6 – Motivações para empreender verificadas no personagem principal (continuação) 

Autor Motivações para empreender  Cena do filme 

  
Maximiano (2006) 

  
  

Sentimento de realização; 

14 minutos e 10 segundos: Carl deseja poder 

cozinhar livremente.                                              

1 hora, 16 minutos e 20 segundos: a grande 

pretensão de Carl é poder preparar comida em 

que acredita e tocar a vida das pessoas por 

meio do trabalho que realiza. 

Satisfação em ser o próprio 

chefe; 

30 minutos e 45 segundos: a ex-mulher de Carl 

comenta com ele que este nunca vai ser feliz 

cozinhando para os outros. E o alerta que, caso 

ele tivesse o próprio negócio ( food truck), 

poderia cozinhar o que quisesse e ser seu 

próprio chefe.  

Independência; 

7 minutos e 12 segundos: Carl demonstra 

precisar de espaço para criar e não ter que 

pedir autorização para criar novos pratos.                                              

7 minutos e 53 segundos: Carl lembra ao dono 

do restaurante que apenas ele é quem comanda 

sua equipe de cozinha. 

Liberdade para tomar decisões. 

Essa motivação está extremamente ligada às 

cenas em que o personagem demonstra querer 

independência. 

  
Chiavenato (2007) 

  

Necessidade de realização; 

14 minutos e 10 segundos: Carl conversa com 

uma colega de trabalho sobre preparar comida 

em que acredita.                                                   

1 hora, 16 minutos e 29 segundos: Carl deixa 

claro que sua maior realização é tocar a vida 

das pessoas por meio do seu trabalho.  

Disposição para assumir riscos; 

8 minutos e 10 segundos: Carl resolve mudar o 

menu do restaurante e apresentá-lo ao crítico 

gastronômico ao invés das especialidades.  
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Quadro 6 – Motivações para empreender verificadas no personagem principal (continuação) 

Autor Motivações para empreender  Cena do filme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiavenato (2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoconfiança 

4 minutos e 10 segundos: Carl comenta com o 

filho que os críticos gastronômicos famosos não 

gostam dele, porque ele era o melhor quando 

começou.                                                            29 

minutos e 17 segundos: após receber avaliação 

negativa do crítico, Carl o desfia a voltar no 

restaurante, pois ele gostaria de preparar um 

menu exclusivo para o crítico,  a fim de 

demonstrar o quão bom é seu trabalho.                          

1 hora, 16 minutos e 40 segundos: Carl comenta 

com o filho que pode não ser bom em vários 

aspectos da sua vida, mas que, quando o assunto 

é seu trabalho, ele é muito bom no que faz. 

 

 

 

 

 

 

 

Dornelas (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somatório de fatores externos, 

ambientais, sociais e aptidões 

pessoais. 

 

 

33 minutos e 58 segundos: Fatores externos:  

Carl perde o emprego.                                                 

32 minutos e 30 segundos: Fatores ambientais: 

Carl possui um chefe conservador que interfere 

no ambiente de trabalho.                                                        

50 minutos e 32 segundos: Fatores sociais: Carl 

não possui tempo para o filho.                                                 

Aptidões pessoais: Carl possui características de 

personalidade empreendedora. E durante quase 

todo o filme essas características aparecem, 

dentre elas podemos citar a paixão pelo trabalho 

e a necessidade de criar. 

 

 

 

Baggio e Baggio (2014) 

 

Fatores pessoais; 

 

Essa motivação está ligada às cenas mencionadas 

sobre necessidade de realização e de 

reconhecimento, bem como às cenas sobre 

qualidade de vida. 

Desejo de realização pessoal; Essa motivação está ligada às cenas já descritas 

sobre autorealização.  
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Quadro 6 – Motivações para empreender verificadas no personagem principal (conclusão) 
Autor Motivações para empreender  Cena do filme 

 

 

 

 

 

Baggio e Baggio (2014) 

 

Insatisfação no trabalho; 

 

9 minutos e 50 segundos: após conversar 

com o dono do restaurante, Carl é coagido a 

mudar os pratos que estava preparando para o 

crítico gastronômico e servir as 

especialidades do estabelecimento. 

 

Desejo de ganhar dinheiro; 

 

50 minutos e 15 segundos: no caso do 

personagem principal, essa motivação se 

apresenta especialmente pela necessidade de 

sustentar a si e ao seu filho, após perder o 

emprego. 

Desejo ardente de mudar de vida 

ou mesmo o fato de ser demitido 

de seu emprego. 

47 minutos e 16 segundos: após perder o 

emprego, Carl fica sem perspectivas de 

emprego e novas ofertas de trabalho nos 

restaurantes locais.  

 

Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 

 

 

Empreendedorismo por 

necessidade. 

 

55 minutos e 34 segundos: Carl resolve 

aceitar a ideia de abrir um food truck e 

empreender, após perder o emprego. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

4.3 Personagem principal: tipo de empreendedor e características empreendedoras  

Conforme a análise fílmica e por meio da literatura abordada, no que tange ao tipo 

de empreendedor, o personagem principal classifica-se de acordo com o quadro a seguir: 

Quadro 7 – Tipo de empreendedor verificado no personagem principal 
Autores Tipo de empreendedor 

Smith (1960 apud Chiavenato,2007) Empreendedor Oportunista 

 

Dornelas (2008) 

Classifica-se em dois tipos: 

Empreendedor que aprende (Inesperado); 

Empreendedor por necessidade. 

Sebrae (2014) Empreendedor Realizador 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Já no que tange às principais características empreendedoras presentes na 

personalidade do personagem principal que o tornaram não apenas um empreendedor, mas um 

empreendedor de sucesso, conforme verificado na análise fílmica e tendo por base os autores 

abordados no referencial teórico, apresenta-se abaixo um quadro com a condensação de tais 

características que foram extraídas durante a análise observacional. 

Quadro 8 – Características empreendedoras do personagem principal 
Autores Características de personalidade empreendedora 

 

 

McClelland (1967 apud DIAS, NETO e 

BOAS, 2010) 

 Confiante; 

 Perseverante; 

 Diligente; 

 Habilidoso; 

 Criativo; 

 Visionário; 

 Versátil; 

 Inteligente; 

 Perceptivo. 

 

 

McClelland (1972 apud Taniguchi, Pelarin e 

Cristofoli, 2014) 

 

 Busca por oportunidade e iniciativa; 

 Tem persistência; 

 Corre riscos calculados; 

 Exige qualidade e eficiência; 

 Possui comprometimento; 

 Possui independência; 

 Possui autoconfiança; 

 Possui rede de contatos. 

 

 

 

 

 

 

 
Bernardi (2003) 

 

 

 

 Possui senso de oportunidade; 

 Possui agressividade e energia para realizar; 

 Possui autoconfiança; 

 Possui otimismo; 

 Possui dinamismo; 

 Possui independência; 

 Possui persistência; 

 Possui flexibilidade e resistência a frustrações; 

 Possui criatividade; 

 Possui propensão ao risco; 

 Possui liderança carismática; 



52 
 

 

 

Quadro 8 – Características empreendedoras do personagem principal (continuação)  
Autores Características de personalidade empreendedora 

Bernardi (2003) 

 
 Possui habilidade de relacionamento. 

 
Chiavenato (2007) 

 

 Possui alta necessidade de realização 

 Possui disposição para assumir riscos 

 Possui autoconfiança. 

 
 

 

Dornelas (2008) 

 É visionário 

 Sabe tomar decisões; 

 Sabe explorar ao máximo as oportunidades; 

 É determinado e dinâmico; 

 É dedicado; 

 É otimista e apaixonado pelo que faz; 

 É independente e constrói o próprio destino; 

 É líder e formador de equipes; 

 É bem relacionado (networking); 

 É organizado; 

 Possui conhecimento; 

 Assume riscos calculados; 

 Cria valor para a sociedade; 

Santiago (2008) 

 

 Toma iniciativa; 

 Busca soluções inovadoras. 

 
Maximiano (2011) 

 Possui criatividade e capacidade de implementação; 

 Possui disposição para assumir riscos; 

 Possui perseverança e otimismo; 

 Possui senso de independência. 

 

 

 
Sebrae ( 2014) 

 

 Possui criatividade; 

 Possui liderança; 

 Possui perseverança; 

 Possui vontade de trabalhar; 

 Possui auto-motivação; 

 Possui organização; 

 Possui senso crítico. 

Fonte: elaborado pela autora 
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Conforme exposto, é possível perceber que, apesar de não serem unânimes em 

relação às características que definem um empreendedor, os autores coincidem em muitas 

características, como: autoconfiança, criatividade, disposição para correr riscos, dentre outras. 

Vale enfatizar que as características citadas no quadro anterior foram percebidas, por meio da 

análise observacional da pesquisadora, como presentes na personalidade do personagem 

principal do filme. É válido destacar ainda que  nenhum dos autores versou sobre a 

importância da resiliência em um empreendedor, fato que chama bastante atenção, pois essa é 

uma característica que se espera encontrar naqueles que correm riscos em ambientes muitas 

vezes incertos. Em outras palavras, espera-se encontrar resiliência nos empreendedores, 

porque, quando se possui o próprio negócio, é necessário ter capacidade para identificar e 

resolver problemas diários com rapidez e eficiência, ao mesmo tempo, que é necessário ter 

autocontrole emocional e ser flexível. Para Yunes e Szymanski (2001 apud Minello e Scherer, 

2014, p. 232), “a resiliência consiste na capacidade humana para enfrentar e superar 

experiências de adversidade, possibilitando que o indivíduo saia fortalecido ou transformado”. 

Dito isso, apesar de alguns dos autores mencionarem características resilientes, como 

perseverança, flexibilidade e resistência a frustrações, nenhum deles usa de forma específica e 

definida o termo resiliência para caracterizar o empreendedor. No entanto, é importante de 

dizer que, por meio da análise fílmica, concluiu-se que o personagem principal Carl Casper, 

além das características dispostas, no quadro acima, também possui personalidade resiliente.  

Mediante a análise fílmica e, conseqüente, verificação e classificação dos 

resultados por meio da literatura abordada, a próxima seção apresentará as conclusões obtidas, 

bem como as constatações para futuras pesquisas.   
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5   CONCLUSÃO 

O trabalho se propôs, por meio de uma abordagem fílmica de pesquisa qualitativa 

e observacional, a analisar quais as motivações que levam um indivíduo à ação 

empreendedora e se propôs também a discorrer sobre as características de personalidade dos 

empreendedores e, ao mesmo tempo, avaliar os perfis empreendedores existentes. Utilizando 

como objeto de estudo o personagem principal do filme “Chef”, o intuito dessa proposta foi 

verificar se possuir características empreendedoras auxilia na prática de empreender e na 

manutenção e, conseqüente, sucesso do empreendimento. Durante o trabalho, e dada à 

importância do tema e da história tratada no filme, a pesquisadora se propôs ainda a entrelaçar 

a narrativa ao cenário brasileiro, pois seria mais uma contribuição acadêmica para avaliação e 

compreensão do empreendedorismo no Brasil. Vale destacar que a escolha de desenvolver o 

trabalho, por meio da analise de uma obra cinematográfica não diminuiu a importância da 

pesquisa desenvolvida, pois foi efetivamente possível entrelaçar a narrativa da obra ao campo 

de estudo proposto pela pesquisadora.  Reforça-se ainda que, apesar de a análise fílmica ser 

uma abordagem de estudo recente, essa não se torna uma ferramenta de debate e estudo 

menos importante, visto que obras cinematográficas muitas vezes trazem em seu contexto 

situações corriqueiras e verossimilhantes ao contexto vivenciado na realidade. Dito isso, 

quanto aos objetivos propostos, pode-se afirmar que estes foram atingidos.  

Assim como os autores abordados no referencial teórico, chegou-se a conclusão 

que inúmeras podem ser as motivações que levam alguém a empreender. E que a idéia 

dicotômica proposta pelo GEM que denota que a motivação empreendedora dar-se por 

necessidade ou por oportunidade, mostra-se vaga dependendo do contexto e da pessoa 

estudada. Como se verificou durante a análise dos resultados, o personagem principal do filme 

empreendeu como saída ao desemprego, entretanto, ao avaliar sua personalidade, percebeu-se 

inúmeras características empreendedoras intrínsecas. Em outras palavras, mesmo antes de 

empreender, o personagem principal demonstrava características compartilhadas por 

empreendedores. E, a partir do momento que ele empreendeu, tais características se 

sobressaíram ainda mais. Entretanto é válido dizer que possuir motivação para empreender e 

possuir características empreendedoras ainda assim não se fazem completamente suficientes 

para a formação de um empreendedor de sucesso se a sociedade não te impele a empreender.  

Fato que retoma a indagação de que talvez o empreendedorismo seja melhor aproveitado se 

instituições de ensino, e mesmo o governo, desenvolvessem com mais afinco a educação e a 



55 
 

 

cultura empreendedoras para que indivíduos como Carl Casper, que possuem conhecimento, 

competência em sua função e características de empreendedor, não sejam impelidos a abrir 

um negócio apenas em situações como a perda do emprego.  

Dessa forma, o presente trabalho deixa como proposição a importância do 

desenvolvimento e do estímulo de uma sociedade empreendedora. Por parte de instituições de 

ensino, especialmente dos cursos de Administração, no que tange ao encorajamento dos 

alunos para inovação, independência e criação de novos negócios e não apenas para o 

gerenciamento de grandes empresas já existentes no mercado, e por parte do governo, por 

meio de redes colaborativas que ofereçam capacitações gerenciais a novos empreendedores e 

reciclagem de conhecimento aos empreendedores que já se encontram no mercado.   
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