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Esse relato pretende apontar algumas das principais características diferentes no perfil de um empreendedor ou profissional que atua de
maneira independente sem vínculo empregatício, em comparação ao de um executivo ou gestor, funcionário de uma empresa privada;
as quais devem ser consideradas em um processo de transição profissional. Foi realizado um levantamento bibliográfico, e uma
pesquisa empírica para apontar as principais diferenças de perfil e comportamento do empreendedor versus o executivo, utilizando-se
também, a referência do autor que passou pela experiência da transição aqui estudada. As bases da pesquisa foram artigos pesquisados
acadêmicos, livros publicados sobre o tema e pesquisas realizadas por instituições de renome, além de observações e comentários
apresentados por especialistas no tema de empreendedorismo em palestras, aulas e entrevistas à imprensa, durante a participação do
autor no Mestrado Profissional em Empreendedorismo, na FEA / USP. Pretende-se, assim, relatar quais características de perfil devem
ser avaliadas e consideradas por um executivo que deseje fazer uma boa transição para empreendedor, comparando-se a teoria
pesquisada e a experiência vivida pelo autor.
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Resumo 
 
Esse relato pretende apontar algumas das principais características diferentes no perfil de um 
empreendedor ou profissional que atua de maneira independente sem vínculo empregatício, em 
comparação ao de um executivo ou gestor funcionário de uma empresa privada; as quais devem 
ser consideradas em um processo de transição profissional. Foi realizado um levantamento 
bibliográfico, e uma pesquisa empírica para apontar as principais diferenças de perfil e 
comportamento do empreendedor versus o executivo, utilizando-se também, a referência do autor 
que passou pela experiência da transição aqui estudada. As bases da pesquisa foram artigos 
pesquisados acadêmicos, livros publicados sobre o tema e pesquisas realizadas por instituições de 
renome, além de observações e comentários apresentados por especialistas no tema de 
empreendedorismo em palestras, aulas e entrevistas à imprensa, durante a participação do autor 
no Mestrado Profissional em Empreendedorismo, na FEA / USP. 
Pretende-se, assim, relatar quais características de perfil devem ser avaliadas e consideradas por 
um executivo que deseje fazer uma boa transição para empreendedor, comparando-se a teoria 
pesquisada e a experiência vivida pelo autor. 
 
Palavras-chave: empreendedorismo, diferenças de perfil, executivo.  
 
 
Abstract 
This article intends to point some of the main differences in the profile of an entrepreneur or 
independent professional in contrast to an executive or manager employed at a private company; 
and what should be considered in a professional transition. This research was developed based on 
a bibliographic query as well on a empirical survey to point the main differences in the 
entrepreneur profile and behavior, using the author point of view, as someone who has gone thru 
the studied transition. The bases for the research where published articles, books and researches 
from different and relevant institutions, plus observations and comments done by recognized 
experts during speeches, classes and press interviews, while author was participant on the 
Entrepreneurship Master course at FEA/USP. The intention here, is to report what are the most 
important elements of profile that should be evaluated and considered by executives who would 
like to transition to entrepreneurship, comparing the theory with the authors experience. 
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1. Introdução 
O mercado de trabalho está em constante transformação, trazendo novos desafios e 

oportunidades à profissionais e empresas. Conforme apontado em reportagem da revista Exame, 
publicada em setembro de 2015, muitos executivos que chegam a posições de destaque em suas 
carreiras profissionais na meia-idade, ou seja entre 35 e 50 anos, costumam fazer uma avaliação 
da sua jornada pessoal e profissional e passam a questionar como devem conduzir as suas 
escolhas para o futuro. Entre os vários depoimentos, profissionais de destaque relataram ser cada 
vez mais comum o acúmulo de frustrações com o ambiente corporativo e portanto alimentam o 
desejo de mudança para uma carreira mais independente, com autonomia e sem vínculos 
corporativos, resultando na busca por maneiras de empreender no mercado, ou mesmo 
desenvolver outras atividades profissionais autônomas. Há uma demanda crescente por um 
entendimento sobre as caraterísticas do perfil do empreendedor para suportar a avaliação de 
executivos que consideram uma transição profissional. 

Os executivos têm como opção a transição para uma posição de empreendedor, onde 
podem atuar por contra própria, de maneira independente, sem vínculos empregatícios, mas com 
muitas demandas, riscos e responsabilidades. Existem muitas definições para o termo 
empreendedor, mas normalmente os executivos percebem esta função, como o responsável por 
montar um negócio próprio, buscar clientes e correr os riscos de um futuro incerto. 

É importante que se estude o perfil do empreendedor para que com tal conhecimento 
disseminado os executivos que considerem a transição para uma carreira independente, possam 
avaliar as principais diferenças de característica e comportamento, e assim entender se é o que 
desejam e se estão aptos ou mesmo se conseguem se adaptar. Existem muitas pesquisas de 
autores importantes estudando o perfil e comportamento do empreendedor, e algumas que 
comparam com profissionais empregados, principalmente na iniciativa privada. 

Apesar de muitos estudos e pesquisas sobre empreendedorismo, é pouco explorada a 
questão da transição de executivos, na literatura sobre o tema, analisando quando toda a bagagem 
e conhecimento destes profissionais experientes é trazida para explorar a criação de um novo 
negócio agregador de valor para a sociedade. Portanto, a pergunta que norteia este relato, 
vivenciado pelo autor, é: quais são os fatores relevantes e diferenciados do perfil empreendedor a 
serem considerados e avaliados por executivos em um processo de transição? 

Hoje existem cursos e disciplinas que estudam diversos aspectos do empreendedorismo, 
onde se pode ter contato com literatura e teorias associadas e este movimento fundamental para o 
desenvolvimento econômico no mundo. O Mestrado Profissional em Empreendedorismo da 
Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, se destaca no Brasil, 
oferecendo a seus alunos, disciplinas, orientação, conteúdo e um ambiente para pesquisa e 
discussão de temas relevantes e atuais. É neste ambiente que se  traz a experiência prática dos 
alunos como base para suas dissertações, conforme descrito no artigo sobre as diretrizes na 
elaboração de projetos para Mestrado Profissional em Administração, de Krakauer et al (2015), 
publicado no XXXIX EnANPAD 2015. Considerando o autor, menstrando deste curso, o método 
deste relato prevê um levantamento com: pesquisa bibliográfica sobre o tema, em ferramentas 
específicas, utilização de artigos destacados em aulas sobre empreendedorismo, oportunidades de 
interação com especialistas no tema, pesquisas empíricas desenvolvidas em algumas disciplinas, 
além de acesso a conteúdo e entrevistas de entidades com destaque no ecossistema empreendedor 
brasileiro; e análise do conteúdo feita pelo autor para apontar com o ponto de vista de alguém 
quem viveu a transição considerada,  durante o período de três anos; e o próprio processo de 
preparação da dissertação do mestrado.  



Os resultados apontam algumas características do perfil do empreendedor, em especial 
os de sucesso, que precisam ser conhecidas por executivos que consideram uma transição 
profissional. Os diferenciais do perfil de um empreendedor para um gestor ou executivo foram o 
alvo para consideração em exercícios de autoconhecimento e reflexão, necessários para o 
planejamento de transições de carreira, como a estudada nesse relato. A orientação a um 
propósito, a motivação por realização, forte autoconfiança e multifuncionalidade, além de uma 
visão inovadora, se destacaram. 

2. Referencial Teórico 
Com o intuito de entender, à luz da teoria, o processo de decisão e planejamento de 

executivos migrando para carreiras independentes, com foco no empreendedorismo, este estudo 
tem como tema as diferenças que o perfil empreendedor tem sobre o do executivo, buscando 
compreender o que deve ser levado em consideração quando profissionais avaliarem uma 
transição.  

Inicialmente se faz necessário definir e identificar o perfil da identidade de carreira do 
executivo, que para definição do recorte deste estudo, considera como condições mínimas de 
seleção, profissionais em cargo de direção, respondendo para o principal gestor de uma empresa 
de médio ou grande porte (com mais de 100 funcionários), no Brasil.  

Uma vez identificado o perfil do executivo, se faz necessário compreender e definir o 
profissional com carreira empreendedora, que atua por conta própria e que pode caracterizar a 
identidade de carreira final do executivo. 

2.1. Definição do Empreendedor 
Empreendedor é um termo que já era utilizado no século XIII para definir navegadores e 

exploradores que assumiam riscos pessoais consideráveis ao viajar para o Oriente e comprar 
mercadorias para seus financiadores. No século XVIII, em registros de Richard Chantillon, o 
empreendedor era aquele que comprava por um preço certo e vendia por um preço incerto – 
assumindo riscos do seu negócio (DORNELAS, 2001). Já Jean-Baptiste Say, no século XIX, 
definiu o empreendedor como o indivíduo capaz de mover recursos econômicos de uma área de 
baixa produtividade para outra de maior produtividade e retorno, portanto alguém que é dono do 
negócio e busca a produtividade. Na metade do século XX, Joseph Schumpeter, acrescentou ao 
conceito de Say, que o empreendedor tanto pode ser alguém que abre a própria empresa como 
alguém comprometido com a inovação em empresas constituídas. 

Não há um consenso sobre uma definição universal para o empreendedor nas teorias 
pesquisadas, como menciona Sampaio (2010). O perfil do empreendedor pode ter uma 
abordagem mais ampla que aponta para aqueles que criam o seu próprio negócio e tomam riscos, 
como o adotado pela Pesquisa GEM (sigla em inglês para Global Entrepreneurship Monitor, ou 
Monitor Global de Empreendedorismo) ou mais específica caracterizada pelo processo de 
inovação e geração de riquezas, definida originalmente por Schumpeter (1949) e depois detalhada 
e explorada por Filion (1998). 

O executivo em atuação no mercado, em sua maioria, não mantém uma ligação muito 
estreita com a academia, e tende a ver o empreendedorismo com um foco mais genérico, como o 
estudado na Pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor - versão 2014/2015), considerado 
um dos mais amplos estudos sobre empreendedorismo no mundo e que é a definição adotada 
neste relato.  



2.2. Perfil do Empreendedor 
É fundamental estudar o perfil e comportamento do empreendedor, entendendo-se que 

nem todo executivo possui ou está disposto a adquirir as características típicas necessárias para 
êxito na carreira independente ou empreendedora. Existem autores importantes como Maslow 
(1970), Schein (1978) e Vroom (1982), que fornecem indicadores e modelos / conceitos para o 
entendimento das necessidades e motivações das pessoas, e que podem ser essenciais para 
avaliação do executivo. Já podemos contar com pesquisas amplas feitas com foco no 
empreendedorismo, como o trabalho de McCleland (1987), sobre o perfil do empreendedor. Essa 
base permite definir os fatores críticos de perfil e comportamento a serem considerados e 
avaliados por executivos em um processo de transição de carreira rumo ao empreendedorismo. 

A própria definição de empreendedor diz respeito mais ao olhar que a pessoa dirige aos 
desafios que encontra pela frente e à atitude que assume diante deles do que, propriamente, à 
profissão que ela escolhe ou ao tipo de atividade que desempenha (SAMPAIO, 2014). 

Os empreendedores são pessoas que perseguem um benefício, trabalham individual e 
coletivamente. Podem ser definidos como indivíduos que inovam, identificam e criam 
oportunidades, montam e coordenam novas combinações de recursos, para extrair os melhores 
benefícios de suas inovações em um meio incerto (DE MORI et al.,1998).  

Categorias que dividem os empreendedores definidas pelo GEM: 
• Empreendedor por necessidade: pessoa que abriu sua empresa movida pela 

necessidade de subsistência a partir de uma situação de desemprego ou de falta 
de oportunidades no mercado. 

• Empreendedor por oportunidade: pessoa que identificou uma oportunidade de 
realização pessoal abrindo uma empresa. 

• Autoempreendedor: proprietário que conduz sozinho suas empresas. Não tem 
empregados. Normalmente são profissionais liberais ou ex-assalariados que 
assumiram a função de consultores e prestadores de serviços terceirizados para 
grandes empresas. 

 “Atitude empreendedora é a predisposição para agir de forma inovadora e criativa no 
seu ambiente, gerando valor para si e para a comunidade.” (SAMPAIO, 2014). 

2.3. Elementos e Caraterísticas de Perfil 
Existem estudos que buscam entender características da personalidade aplicadas no 

ambiente profissional e que apontam prevalências em determinadas carreiras, que nos interessam 
quando distinguem o executivo do empreendedor. Um dos mais destacados em pesquisas de 
conteúdo acadêmico, feitas em ferramentas como Web of Science e Google Acadêmico, é o 
estudo de Schein (1996), que aponta uma tipologia para endereçar tipos de poder ou autoridade, 
conforme segue: 

• Autoridade ilegítima, predominantemente coerciva; 
• Autoridade racional-legal, predominantemente utilitária, emprego de 

recompensas financeiras; 
• Autoridade predominantemente normativa, emprego de associatividade, status, 

recompensas de valor intrínseco, autoridade baseada no carisma ou no 
conhecimento especializado; 

• Estruturas mistas. 



Esta tipologia pode ser útil para o entendimento de como um executivo exerce sua 
função profissional e que tipo de autoridade pode levar ao mundo empreendedor. 

Outra caraterística considerada para entender a dinâmica do empreendedor, é a das 
necessidades, que são o ponto inicial do ciclo de motivação, conforme Limongi-França (2014).  

“As pessoas têm necessidades que, quando se manifestam, geram tensões que são 
direcionadas para um estímulo ou ação que atenda à necessidade latente”. 

Maslow (1970), definiu uma hierarquia para estas necessidades, que ficou reconhecida 
pelo formato de pirâmide, e onde está da base para o topo a seguinte classificação: básicas, 
segurança, associação, reconhecimento e auto-realização. Sendo que os executivos estão mais 
relacionados à necessidade de reconhecimento enquanto os empreendedores à auto-realização. 
Para McClelland (1961,1976) a motivação é passível de mudanças, pois se manifestam em 
momentos específicos para cada pessoa. As três necessidades básicas apontadas por ele, são: 
realização, poder e associação. Estas foram apontadas como importantes diferenciais do perfil do 
empreendedor quando comparado aos gestores / administradores empregados no setor privado ou 
público, conforme demonstrado na meta-análise desenvolvida por Stweart e Roth (2007), 
destacando que empreendedores mais constantemente apresentam a necessidade de realização 
versus os gestores empregados, onde é comum a necessidade de poder.  

Como já explorado, as necessidades afetam a motivação, e Vroom trouxe o conceito de 
expectância, valência e instrumentalidade,  que reúne o desejo de recompensa (valência), a 
probabilidade de esforço bem-sucedido (expectância) com a estimativa de recebimento da 
recompensa (instrumentalidade). A crença cria uma atitude favorável para um esforço 
relacionado ao trabalho, que resultará em conclusão da tarefa. Portanto, quanto mais motivada, 
maior a atenção e esforço dedicados pela pessoa em direção à realização da tarefa. 

2.4. Pesquisas contemporâneas  
Conforme já reportado, os estudos sobre empreendedorismo e perfil do empreendedor 

são recentes e ainda são poucos os comparativos com executivos, mas o tema tem chamado muito 
a atenção e instituições relacionadas ao impacto econômico e ao desenvolvimento do setor em 
vários países, incluindo no Brasil. No ano de 2014, foi publicado o livro #VQD – VAI QUE DÁ!, 
pela Endeavor com dez histórias de empreendedores que transformaram sonhos grandes em 
negócios de alto impacto, cuja produção foi organizada por Joaquim Castanheira, na editora 
Portfolio Penguin, que além do perfil e lições das 10 empresas traz aprendizados de centenas de 
outros empreendedores apoiados por uma das principais instituições de incentivo ao 
empreendedorismo no Brasil, a Endeavor. Este material traz 10 caraterísticas mapeadas nos 
empreendedores de sucesso que servem de referência para este relato. 

Outra literatura contemporânea que suporta a seleção dos diferencias do perfil 
empreendedor, é o livro Atitude Empreendedora – descubra com Alice seu País das Maravilhas, 
de Mara Sampaio, também publicado em 2014 pela Editora Senac. Este livro traz aprendizados 
de muitos anos de pesquisa da autora, incluindo mestrado e doutorado na área de 
empreendedorismo, e anos de experiência atuando junto ao Sebrae, maior instituição de fomento 
e apoio à pequena e média empresa do Brasil, além de ser responsável pelo conhecido programa 
PRONATEC. 

A motivação do empreendedor deve ser compreendida, em especial no caso dos que 
estão em transição de carreiras, para a geração de um maior número de casos de sucesso e de 
condições adequadas no ecossistema para se evitar frustrações e má utilização do capital humano, 
para tanto a comparação das teorias tradicionais de motivação, já citadas, com o tema atual do 
empreendedorismo se faz fundamental, uma vez que pode haver uma lacuna na atualização do 



entendimento dos aspectos que influenciam os profissionais a tomarem a iniciativa de montarem 
um negócio próprio, tomando risco e comprometendo recursos (RIBAS, 2011). 

Também foram aproveitados depoimentos de especialistas no tema, reconhecidos no 
mercado profissional brasileiro, capturados em entrevistas dadas a imprensa ou em aulas e 
palestras. 

3. Método da Produção Técnica 
Este estudo se apoia na experiência do autor em um processo completo de transição de 

uma posição executiva para a função de empreendedor, durante um período de três anos, entre 
2012 e 2015, trazendo a visão existente no início e comparando com o apresentado pela teoria e 
pelas pesquisas e informações coletadas em livros e matérias contemporâneas publicadas no 
Brasil, sobre o tema dos diferenciais do perfil do empreendedor. 

O Contexto do Projeto, apresenta o relato do autor, em seu momento de transição, 
enquanto a Intervenção, ocorre com o levantamento bibliográfico de artigos relevantes, além de 
pesquisas e matérias de imprensa contemporâneas, e informações dadas durante aulas de 
disciplinas do Mestrado de Empreendedorismo, por especialistas no tema, no ano de 2015. Foram 
levantadas as características do empreendedor que podem ser apontadas como diferentes das 
comumente existentes em um executivo ou mesmo percebidas por este, tomando como base a 
visão do autor que participou da transição. 

Os Resultados Obtidos e Análise são as características comuns apresentadas em todos os 
levantamentos ou que sejam destacadas pelo autor como tendo feito muita diferença no seu 
próprio processo, gerando-se uma lista que deve ser relevante na consideração de executivos que 
estejam considerando uma transição para o empreendedorismos. 

4. Contexto do Projeto 
Após quase 25 anos no mercado corporativo, com uma carreira que alcançou um nível 

executivo de destaque (Diretor de Marketing para América Latina), tomei a decisão de 
empreender, o que significou para mim, trabalhar por conta própria, ou seja, com independência e 
fazendo o que desejo. 

Esse processo se iniciou em 2011 e durante sua vigência notei ser cada vez mais comum 
no mercado de trabalho corporativo, o interesse por informações sobre transição profissional. 

Existem muitos elementos influenciando uma decisão crítica como a de parar a escalada 
de uma carreira corporativa e mudar o rumo para opções mais independentes. Tudo o que o 
executivo viveu até o momento da mudança, tem seu valor e influência. Normalmente é a partir 
de uma crise, que se dispara o processo de transição. É comum que essa crise ocorra por 
mudanças na vida pessoal, profissional ou em ambas. No meu caso, a “crise” ocorreu com mais 
uma mudança de gestão da empresa na América Latina, à qual eu estava subordinado, e isto 
gerou estresse, incômodo, e insatisfação da minha parte. Esse foi o gatilho, mas já existia um 
acúmulo desgastante de situações, há muitos anos. 

O processo de coaching que fiz em 2011, foi fundamental na reflexão, porque permitiu 
uma revisão mais profunda sobre temas como: propósito pessoal, contribuições para a sociedade, 
foco, produtividade e a própria busca pela felicidade.  

O segundo passo no meu processo para sair do incômodo e da insatisfação profissional, 
foi a decisão de deixar o posição que ocupava na América Latina e buscar novos caminhos dentro 
da própria empresa. Ficou claro que só poderia seguir com a mesma companhia, se encontrasse 
uma posição de nível semelhante em outro país, sendo os Estados Unidos (matriz da empresa) o 
que se apresentava como a melhor opção. Após algumas explorações, percebi que não desejava 



mudar de país para seguir trabalhando na mesma empresa, com o mesmo tipo de carreira 
profissional e todos os problemas relacionados. 

Nesse momento o mais comum é se olhar para fora, para o mercado de trabalho, 
priorizando empresas do mesmo segmento. Isto também ocorre quando um executivo é 
dispensado. Eu constatei em pouco tempo, que as possibilidades de carreira executiva no 
mercado brasileiro de tecnologia, não seriam diferentes de tudo que eu já tinha vivido e, portanto, 
eu teria o mesmo tipo de incômodo e insatisfação com a rotina, com a pouca produtividade, com 
as viagens e ausências, e com a política corporativa que influenciam muitas mudanças e decisões. 

Os primeiros conselhos que recebi, após a decisão de deixar a empresa e a carreira 
executiva, foram fundamentais para moldar o meu plano de transição. Sugestões como: não sair 
gastando as reservas financeiras em projetos ou em sociedades; ou que sociedades são difíceis e 
para dar certo é necessário tempo, além de uma boa definição dos papéis específicos de cada 
sócio; estudar, aprender, participar de eventos e atividades empreendedoras é um caminho 
interessante; aproveitar e usar o tempo para cuidar da saúde, com exercícios e exames médicos; 
além de priorizar a família em especial a esposa e os filhos. Tudo contribuiu para um processo 
em que eu buscava equilíbrio, e que exigiu desde o primeiro momento, grande desapego, uma vez 
que não havia mais recursos da empresa à disposição para atender minhas necessidades, como 
carro, secretária, plano de saúde, entre muitos benefícios oferecidos aos executivos. 

A minha transição evoluiu e as primeiras opções que fiz foram por afinidade, mas com a 
característica de não demandarem dedicação integral e investimento financeiro, permitindo a 
experimentação de situações distintas, em paralelo. Os três projetos assumidos, a partir do meio 
do ano de 2012, foram: 1) trabalhar com status de sócio junto a uma empresa de comunicação 
focada em tecnologia, na qual eu cuidei das áreas de marketing, vendas e planejamento 
estratégico para o negócio;  2) aceitar o convite para ser vice-presidente de Marketing 
(voluntário) em uma Associação de Usuários de Tecnologia que estava sob nova gestão e; 3) 
estudar com um colega, a abertura de uma aceleradora de startups, o que após alguns meses, não 
se mostrou viável.  

Após um ano de experiências, o projeto da aceleradora foi substituído pelo antigo desejo 
de dar aulas, como forma de me manter atualizado e devolver à sociedade algum valor, através do 
compartilhamento do conhecimento e da experiência adquiridos.  

Dois anos depois, a participação na empresa de comunicação com foco em tecnologia 
foi substituída por um novo projeto, agora mais empreendedor, com jeito de startup: o 
lançamento, com um sócio, de uma empresa com foco em conteúdo, serviços e ferramentas para 
gestão e planejamento de carreiras, sendo este um novo empreendimento com caraterísticas de 
inovação. Quase que simultaneamente, também foi feita transição da Associação de Usuários de 
TI para o projeto de fazer o mestrado profissional em empreendedorismo. 

5. Tipo de Intervenção e Mecanismos Adotados 
O levantamento bibliográfico realizado em ferramentas como o Web of Science e 

Google Acadêmico, sobre características do perfil do empreendedor que são diferentes em ênfase 
ou quantidade quando comparadas ao perfil de um gestor ou administrador, em conjunto com a 
discussão de artigos pré-selecionados para disciplinas do Mestrado Profissional em 
Empreendedorismo, apontou vários itens que seguem.  

O artigo que melhor apresentou uma informação chave para este estudo foi “A Meta-
Analysis of Achievement Motivation Differences between Entrepreneurs and Managers”, de 
Wayne H. Stweart Jr e Philip L. Roth, publicado no Journal of Small Business Management em 
2007. Segue resumo do conteúdo deste artigo: 



Muitas pesquisas e estudos realizados anteriormente trazem resultados conflitantes sobre 
o papel da personalidade para explicar comportamento do empreendedores.  A meta-análise sobre 
as pesquisas e estudos mais relevantes disponíveis buscou identificar a existência de diferenças 
na motivação por realização (eleita como elemento da personalidade para este estudo) entre 
empreendedores e gestores. Os resultados indicam que empreendedores possuem uma maior 
motivação por realização que os gestores e investigou a relação entre os objetivos do 
empreendimento (crescimento/impacto versus sobrevivência), os países (Estados Unidos e 
outros), a técnica para aferição da motivação que pode ser projetiva ou objetiva e a diferença 
entre empreendedores fundadores ou que compraram/herdaram seus negócios. 

  Os autores  reforçam a importância de estudar o tema em artigos anteriores, além das 
citações ao trabalho de Collins, Hanges e Locke (2004),  que também abordou o aspecto da 
motivação, mas  restavam perguntas sobre qual o papel da motivação por realização nos 
empreendedores (donos do próprio negócio) e uma comparação mais específica com gerentes 
(empregados). Objetivo deles é ampliar o trabalho do Collins, Hanges e Locke (2004)  
estendendo as definições a análises sobre empreendedores e a diferença versus gestores. Explorar 
diferença de resultados ponto de vista de fundador x herdeiro / comprador do negócio para 
empreendedores. Considerar uma visão de diferentes países. 

A meta-análise é uma técnica estatística especialmente desenvolvida para integrar os 
resultados de dois ou mais estudos independentes, sobre uma mesma questão de pesquisa, 
combinando, em uma medida resumo, os resultados de tais estudos. 

O autor utiliza Stewart e Roth (2001) para definir empreendedor: negócio próprio e 
diferencia negócio próprio de “herdeiros/compradores” versus “fundadores”. 

Os resultados e principais conclusões extraídas do artigo consolidador e relevantes para 
a sua inclusão neste documento são: os empreendedores são moderadamente maior em motivação 
por realização que os gestores, conforme:  

• Suportado pela teorias de motivação 
• Altos níveis de motivação por realização são consistentes com as exigências do 

papel empreendedor; 
• Contexto de trabalho do empreendedor: desafio, autonomia e flexibilidade para a 

realização. 
• Empreendedores são menos limitados por sistemas e estruturas organizacionais. O 

papel é menos especializado, padronizado e formalizado.  
  A criação de um empreendimento parece apresentar o tipo de desafio, tarefa e falta de 

rotina que atrai indivíduos motivados por realização.  
“É importante ressaltar que a motivação para a realização entre os empresários e os 

gestores se torna muito mais pronunciada quando o empreendedor tem metas de crescimento ou 
quando o empresário é o fundador do empreendimento.” 

O próximo documento a ser destacado nesta investigação é o livro de Mara Sampaio, 
“Atitude Empreendedora – descubra como Alice seu País das Maravilhas”. Deste podemos 
destacar as seguintes citações e conclusões da autora sobre o perfil do empreendedor e que 
podem ser consideradas na avaliação de diferenciais para o perfil executivo: 

• “Atitude empreendedora é a predisposição para agir de forma inovadora e criativa no 
seu ambiente, gerando valor para si e para a comunidade. 

• Empreendedorismo se refere a pessoas com propensão e habilidade para criar, 
renovar, modificar e conduzir projetos inovadores. 



• A definição de empreendedor diz respeito ao olhar que a pessoa dirige aos desafios 
que encontra pela frente e à atitude que assume diante deles do que, propriamente, à 
profissão que ela escolhe ou ao tipo de atividade que desempenha. 

• Competência empreendedora é um conjunto de conhecimentos (informações), 
habilidades (técnicas) e atitudes (valores) que uma pessoa utiliza com o objetivo 
intencional de promover uma ação inovadora e de ser capaz de agregar valor 
(riqueza) para si e para a comunidade a sua volta.” 

• Louis Jacques Filion (1999), chama a atenção para a imaginação, capacidade 
visionária do empreendedor ao definí-lo como alguém que realiza e desenvolve 
visões. 

• Os empreendedores são pessoas que perseguem um benefício, trabalham individual e 
coletivamente. Podem ser definidos como indivíduos que inovam, identificam e 
criam oportunidades, montam e coordenam novas combinações de recursos (funções 
de produção), para extrair os melhores benefícios de suas inovações em um meio 
incerto (De Mori, et al.,1998). 

• O empreendedor clássico é aquele tipo de profissional que, de acordo com a o GEM 
(sigla em inglês para Global Entrepreneurship Monitor, ou Monitor Global de 
Empreendedorismo), é o criador e proprietário de um negócio que gera empregos e 
riquezas para a sociedade (Greco, 2009). 

• O Empreendedor é alguém que tem a necessidade de agir e buscar mudanças em sua 
vida, que estabelece metas e busca concretizá-las, que sempre se coloca em situações 
de desafio e consegue superá-las (McClelland, 1972). 

• Considerando que todas as pessoas que priorizam, em seu dia a dia uma atitude 
inovadora e ousada, que buscam oportunidades e encontram soluções criativas para 
os problemas – e, com soluções, implementam projetos que geram consequências 
positivas para todos aqueles que estão direta e indiretamente ligados à sua ação – são 
empreendedoras; segue quando com três tipos de empreendedores e suas diferenças, 
onde destacamos que muitas vezes os executivos são intraempreendedores:  

Critérios Empreendedor Intraempreendedor Empreendedor Social 

Sonho 
Acredita que pode 
realizar seus sonhos, 
segue uma visão própria 

Alinha seus sonhos 
pessoais com a visão 
corporativa 

Compartilha do sonho de 
um grupo social e segue 
uma visão coletiva. 

Contexto Cria sua própria 
organização 

Atua dentro de uma 
organização 

Age de forma 
independente de uma 
estrutura organizacional 

Motivação Interna - desafios e 
inovação 

Interna e externa - 
reconhecimento e 
inovação 

Externa - superar 
problema social, desafio e 
criatividade 

Resultados Lucratividade Promoção profissional Atendimento ao usuário 
Foco Individual - ego centrado Relacional - alteridade Grupal - altruísta 

Relações Pessoas de fora da 
organização 

Pessoas de dentro da 
organização Pessoas da comunidade 

Quadro 1: Principais Diferenças entre Empreendedor, Intraempreendedor e 
Empreendedor Social. 



Outro livro que traz informações interessantes e relevantes para a avaliação prática do 
perfil do empreendedor e quais são as principais caraterísticas que o diferenciam do típico 
executivo ou profissional de gestão de uma empresa, é o #VQD – Vai Que Dá! – Dez histórias  
de empreendedores que transformaram sonhos grandes em negócios de alto impacto.  Este livro 
conta com prefácios de Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann, considerados como dois dos mais 
bem sucedidos empresários brasileiros. As dez histórias empreendedoras contadas trazem 
diferentes perfis e situações de empreendedores no Brasil, mas destaca as semelhanças e os 
aprendizados, não só entre os dez empreendimentos mas somando-se à experiência de outras 
dezenas de casos suportados pela Endeavor. O conteúdo a ser destacado para este artigo, consta 
do último capítulo, chamado: Retrato do Empreendedor Brasileiro, que analisa as lições e 
semelhanças do relato das 10 trajetórias empreendedoras. Nesse capítulo, Joaquim Castanheira, 
da Integration, organizadora do conteúdo, aponta as dez premissas ou fatores de sucesso 
presentes e todos os casos, que permitem definir o perfil do empreendedor brasileiro, com crença 
que também sirva para qualquer empreendedor no mundo: definição de um propósito; o cliente 
em primeiro lugar; autoconfiança e multifuncionalidade; envolvimento de equipes; sócios e o 
espaço de cada um; capacidade e agilidade de adaptação a novas realidades; modelo de gestão e 
foco; inovação; gestão financeira; e persistência e resiliência. 

Cabe uma análise para identificar quais delas também são pertencentes ao perfil do 
executivo estudado e quais são diferenciais. 

Durante as aulas da Disciplina Empreendedorismo Inovador, foram criadas muitas 
oportunidades para discussão com especialistas e empreendedores sobre diferentes visões e 
conceitos. Além do artigo já destacado, que estudou especificamente a diferença de motivação do 
empreendedor e do gestor, também vale chamar a atenção para o depoimento de Rafael Vicente, 
fundador e sócio da Itatijuca, empresa incubada no CIETEC, que definiu o empreendedor como 
alguém que trabalha com o futuro tendo a fome de hoje. Alguém que transforma conhecimento 
em valor, ou seja, inovador. 

Já na palestra com o Diretor de Inovação do Hospital Albert Einstein, Claudio Terra, ele 
destacou: “o foco em gente que se junta para fazer com brilho no olho. Este perfil do 
empreendedor pode mudar a cultura de toda a organização com o tempo.” 

Em 06 de outubro de 2015, ocorreu a palestra de Marcelo Nakagawa, considerado um 
dos principais especialistas em empreendedorismo no Brasil, sendo professor no Insper e 
coordenador responsável por projetos como  Startup One da FIAP e InovaBra do Bradesco. Nessa 
aula o Dr. Nakagawa respondeu a questão sobre qual a sua definição para um empreendedor com 
três caraterísticas necessárias: visionário, pró-ativo e inovador. 

A Revista Exame, considerada com a principal revista de negócios do Brasil, publicou 
em sua edição 1097, de setembro de 2015, uma matéria com o título: Cada vez mais executivos 
dão adeus ao crachá antes dos 50, onde existem depoimentos de executivos de importantes 
empresas brasileiras e estrangeiras, como Natura, Facebook, EY (antiga Ernest&Young) e O 
Boticário; além de análises e comentários de profissionais ligados a consultoria, recursos 
humanos e contratação de executivos. Todos reforçam os motivos para esse artigo ser 
considerado, pois a pressão, o acúmulo financeiro e a falta de tempo para questões pessoais e 
familiares, está fazendo que cada vez mais executivos optem por deixar a carreira. 

Também como parte do estudo de Disciplinas do Mestrado Profissional em 
Empreendedorismo da FEA / USP, foi realizada uma pesquisa com base em questionário, 
enviado a vários executivos que fizeram a transição para funções independentes e 
empreendedoras, nas Disciplina de Comportamento Humano no Trabalho, da Professora Ana 
Cristina Limongi-França, quando se identificou que os empreendedores respondentes 



apresentaram baixa incidência de necessidades básicas e de segurança, segundo Maslow, e se 
mostraram mais propensos a necessidade de realização, conforme a teoria de McClelland. A 
realização de um sonho e a busca de uma oportunidade identificada, se destacaram no perfil de 
executivos que responderam à esta pesquisa empírica, via questionário. 

Na mesma disciplina foi realizada outra pesquisa empírica junto a empreendedores, 
empresários e 30 consultores do Sebrae, que apontou com as principais necessidades atuais 
(pergunta aberta): informações, conhecimento, suporte e apoio. 

6. Resultados Obtidos e Análise 
Na busca por sintetizar o conjunto de informações, levantadas em diversas fontes e 

métodos, em sua maiores sem atender aos requisitos conclusivos, a análise deste artigo se baseia 
em confrontar a percepção do autor antes e depois da intervenção que representa o acesso ao 
conjunto aqui reportado.  

As características que se destacam e possuem alguma similaridade, no contraste 
proposto entre o perfil do empreendedor e o do perfil do executivo, são: 

• Necessidade de Realização: é mais comum os executivos possuírem, como base de 
sua motivação, a necessidade de poder, em comparação empreendedores que buscam 
motivação na realização, segundo as definições e pesquisas de McClelland. 

• Sonho e Propósito: a realização apontada como necessidade, também está ligada às 
caraterísticas aqui agrupadas, de sonho e propósito, apontadas com muita frequência 
em empreendedores bem sucedidos. Os executivos comungam seus valores com os 
das empresas em que trabalham e abraçam o propósito e a visão, da corporação para 
desenvolver seu trabalho, enquanto os empreendedores possuem uma visão própria, 
muito pessoal. 

• Capacidade de Execução Flexível: os empreendedores são demandados a executar 
várias atividades, exercendo o que foi chamado de multifuncionalidade, e 
principalmente no início das suas atividades, assume vários papéis, onde precisam ser 
pró-ativos e ao mesmo tempo capazes de se adaptar rapidamente a mudanças e novas 
requisições de clientes e stakeholders. O executivo, com mais recursos a sua 
disposição, está mais propenso à coordenação, organização, direção para que outros 
profissionais especialistas de sua equipe, executem efetivamente as tarefas. 

• Inovação: esta é uma característica pouco percebida pela executivo e que também 
depende bastante da linha teórica que se estuda, mas curiosamente é quase unânime na 
visão prática dos empreendedores e dos estudiosos sobre o tema. A capacidade de 
trazer novos modelos de negócio, produtos e processo para atender necessidades 
identificadas, com visão muito própria do mercado e que geram as grandes 
oportunidades de empreender e portanto muito motivação. O Executivo está alocado 
em uma empresa, com um mercado e um produto já definidos e apesar da crescente 
demanda de reinvenção colocada até para as maiores corporações, ainda não é um 
elemento caraterístico dos profissionais que comandam as grandes empresas. 

Existem muitas características comuns ao executivo e ao empreendedor de sucesso, que 
não estão sendo explicitadas aqui por já serem de domínio do executivo e facilitarem a transição. 
A lista aqui proposta busca apenas apontar os itens mais estudados, discutidos e comumente 
apontados como fatores importantes para o empreendedor ser bem sucedido e alcançar satisfação 
na sua atuação profissional. 



7. Conclusão 
Este estudo não pretende ser conclusivo e adota uma abordagem empírica e exploratória 

para a questão de quais são as características de um empreendedor que precisam ser consideradas 
com atenção por executivos em transição. Essas características do perfil do empreendedor servem 
para uma avaliação, um estudo de autoconhecimento e reflexão dos executivos, que consideram 
uma mudança para uma carreira empreendedora, como a realizada pelo autor que traz a sua 
própria experiência para a análise dos itens levantados em fontes tão distintas quanto artigos 
acadêmicos muito relevante a repostas de especialistas e empreendedores a questionamentos 
feitos em palestras, aulas ou questionamentos empíricos e sem base estatística. 

Comparando toda a intervenção realizada com pesquisas e aprendizados do mestrado 
profissional, cursado pelo autor, com a experiência vivida na transição de uma carreira executiva 
para uma posição empreendedora e autônoma, pode-se se concluir que há pouco entendimento 
sobre o perfil de um empreendedor de sucesso, no meio corporativo e sobre quais são as 
principais diferenças no perfil, para que a transição possa dar certo. A mídia tem destacado os 
resultados e enaltece as exceções que obtiveram muito sucesso, mas poucos compreende as 
motivações, necessidades e a própria trajetória do empreendedor.  

Concluindo que a necessidade de realização, propósito/sonho, capacidade de execução 
flexível e inovação, são as caraterísticas de perfil destacadas e que são realçadas neste artigo, 
representando diferenciais importantes para um executivo de uma grande empresa em 
comparação ao perfil de um empreendedor independente.  

Quando realizei minha transição não entendia a importância de se encontrar um 
propósito, que justifique o sacrifício de horas e recursos do antigo executivo, executando 
múltiplas funções que antes lhe eram fornecidas prontas sob demanda. Esta necessidade de 
realizar as atividades para alcançar um sonho prevalece sobre o retorno financeiro e sobre a 
questão de qualidade de vida que um executivo no perfil estudado, consegue. 

Muitas outras pesquisas, com mais rigor acadêmico e profundidade podem explorar esta 
diferença e até novos pontas de personalidade, para acrescentarem referências e conhecimento a 
uma dinâmica cada vez mais comum no mercado de trabalho do Brasil e do mundo. 
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