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Resumo 

O conhecimento da figura empreendedora pelos consumidores é uma qualidade que pode 
influenciar a aquisição de produtos e serviços associados à imagem do empreendedor-
personagem. Nos mais variados tipos de negócios, a figura empreendedora sempre esteve 
relacionada a casos de sucessos e fracassos empresariais. Este artigo trata da análise da 
influência de um personagem regionalmente conhecido na intenção de compra e projeto de 
lançamento de novos produtos para o público infantil. Para tal, foram aplicados 900 
questionários com pais e professores para verificação da aceitação e conhecimento do 
personagem e seus programas. A pesquisa demonstrou que há grande nível de conhecimento 
do personagem, tendo impactos na aceitação dos produtos associados a sua imagem.  
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1 Introdução 
 

 O empreendedorismo tem sido estudado por diversas áreas das ciências humanas 
e sociais, com perspectivas variadas, sejam elas sociais, psicológicas ou econômicas. As 
pesquisas têm tentado entender, entre outras questões, a influência das características 
individuais na formação de novos negócios e venda de produtos (McCLELLAND, 1972; 
SCHUMPETER, 1984; WEBER, 2004). 

A figura empreendedora, nos mais variados tipos de negócio, sempre apareceu 
associada a casos de sucessos ou fracassos empresariais. Personagens nacionalmente 
conhecidos transferem a confiança e o grau de lembrança de suas fisionomias para produtos e 
serviços variados. Destacam-se, em âmbito nacional, figuras conhecidas como Xuxa, Ayrton 
Senna, Turma da Mônica, entre outros. Por outro lado, há personagens conhecidos 
regionalmente que são verdadeiros sucessos empresariais, tendo influência direta na forma e 
no grau de aceitação de produtos e serviços associados à sua imagem e lançados no mercado. 

Jerimum, personagem tipicamente regional, figura representativa do matuto do 
Agreste pernambucano, surgiu em 1990, de uma criativa idéia do empresário-empreendedor 
Edílson Moreira, conhecido como Edinho. Começou de uma brincadeira para distrair as 
crianças e atualmente possui programas em rádio (Rádio Liberdade - Caruaru), televisão (TVI 
e Guararapes) e quadrinhos em diversos jornais, atingindo toda região do Agreste 
pernambucano.  

Em um processo de integração horizontal, o empreendedor também deu início a 
dois grandes projetos, a JPP Comunicação e a TAKE Produções - empresas parceiras e 
divulgadoras do personagem Jerimum.  

A análise do mercado de produtos audiovisuais para crianças propiciou a 
identificação de oportunidades de negócio, uma vez que os produtos que estão no mercado 
como, por exemplo, Xuxa Só Para Baixinhos, são voltados para o entretenimento, 
dispensando pouco destaque para aspectos da aprendizagem infantil e formação ética. 
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Com a intenção de comemorar os 15 anos do personagem Jerimum, o empresário, 
em parceria com suas empresas, decidiu lançar um produto, associado à sua imagem, voltado 
para o público infantil. Foi então que surgiu a idéia do desenvolvimento de dois produtos 
relacionados: um CD (músicas infantis) e um DVD (músicas e imagens) para as crianças. A 
concepção do produto envolvia o desenvolvimento de um produto voltado à educação, com 
ênfase na formação cristã para as crianças, sendo este seu principal diferencial competitivo. 

O alto grau de sinergia existente entre as empresas participantes do projeto e a 
própria educação formal recebida pelo empreendedor, fez com que os mesmos percebessem a 
necessidade de aplicação de uma pesquisa para avaliar o grau de conhecimento do 
personagem Jerimum pelos pais e professores, além de identificarem o grau de aceitação do 
novo produto. 

Uma pergunta de pesquisa norteou a condução dos trabalhos: 
 

- Qual o grau de aceitação do personagem Jerimum pelos pais e professores na educação das 
crianças? 
 

Este artigo tem por objetivo apresentar resultados de pesquisa de marketing a 
respeito da influência da figura do empreendedor no lançamento de novos produtos para o 
público infantil. Inicialmente, será realizada uma breve fundamentação teórica a respeito dos 
temas que serão abordados ou que deram suporte à condução da pesquisa, quais sejam: 
empreendedorismo, orientação empreendedora e espírito empreendedor, conceitos 
mercadológicos de marketing, lançamento de produtos e pesquisa de marketing, além de 
educação infantil. Em seguida, os procedimentos metodológicos adotados serão expostos. No 
momento seguinte, serão descritos os fatos que desencadearam a aplicação da pesquisa de 
marketing. Após serão apresentados os resultados e análises da pesquisa, seguido das 
considerações finais. 
 
2 Fundamentação teórica 
 
2.1 Empreendedorismo, orientação empreendedora e espírito empreendedor 
 

Há 800 anos o termo francês “entrepeneur” serviu para designar aquele que 
assume riscos e começa a fazer algo novo (BRITTO; WEVER, 2003; DORNELAS, 2001; 
DRUCKER, 1987). Os economistas foram os primeiros estudiosos que teorizaram acerca do 
empreendedorismo. Por outro lado, o conceito hoje não se restringe apenas ao processo de 
criação de novos negócios independentes (WORTMAN, 1987; LOW; MACMILLAN, 1988 
apud COVIN; SLEVIN, 1991), nem tampouco ao estudo das características individuais do 
empreendedor. O surgimento e desenvolvimento da economia empreendedora está associada a 
aspectos culturais, psicológicos, econômicos e tecnológicos (DRUCKER, 1987). 

Timmons (1994) destaca a importância do empreendedorismo no mundo, 
classificando-o como uma revolução silenciosa do século XXI e comparando-o com a 
revolução industrial no século XX. Vários países já apresentam características desta 
“revolução”, na qual os indivíduos buscam crescimento pessoal e profissional, promovem 
mudanças e contribuem para o desenvolvimento econômico de seus países. 

A origem da aplicação do conceito de empreendedorismo ao comportamento das 
organizações está profundamente enraizada na literatura de administração estratégica 
(YUSUF, 2002). Estas organizações empreendedoras (ou indivíduos com posturas 
empreendedoras), são aquelas em que alguns padrões de comportamento são recorrentes, 
permeiam as organizações em todos os níveis e refletem a filosofia estratégica global da alta 
gerência em efetivas práticas de gerenciamento, tais como a tomada de risco, a inovação e a 
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pró-atividade. Para pequenas e médias empresas a figura do empreendedor se confunde com a 
própria organização (COVIN; SLEVIN, 1991), e caracterizando-se, segundo Khandwalla 
(1977 apud COVIN; SLEVIN, 1991), por enfatizar liderança mercadológica ou tecnológica, 
pesquisa e desenvolvimento. 

Lumpkin e Dess (1996) estabelecem uma distinção entre os conceitos de 
“empreendedorismo” e “orientação empreendedora”. A literatura inicial em estratégia 
equiparava empreendedorismo à entrada no negócio, e o “problema empreendedor” (MILES 
et al, 1978 apud LUMPKIN; DESS, 1996) básico consistia em responder à principal questão 
do conteúdo estratégico: “em qual negócio devemos entrar?”. A resposta a tal questão 
determinaria o domínio dos produtos e mercados da empresa, bem como a disposição de seus 
recursos.  Na medida em que o campo de administração estratégica foi se desenvolvendo, a 
ênfase deslocou-se para processos empreendedores, ou seja, métodos, práticas e estilos de 
tomada de decisão de que os administradores se utilizam para agir de forma empreendedora. 
Estes incluem processos tais como experimentação de novas e promissoras tecnologias, busca 
de novas oportunidades de mercado, e predisposição a investir em projetos de risco 
(LUMPKIN; DESS, 1996).  

O ato essencial do empreendedorismo é a nova entrada, a qual pode ser entendida 
como movimentos de entrada em mercados novos ou estabelecidos, com produtos e serviços 
novos ou já existentes. Nova entrada é o ato de lançamento em um novo empreendimento, 
seja por uma empresa iniciante, por uma empresa existente, ou mesmo por um indivíduo ou 
grupo internamente em uma corporação (BURGELMAN, 1983 apud LUMPKIN; DESS, 
1996).  

Orientação empreendedora refere-se a processos, práticas e atividades de tomada 
de decisão que levam a novos empreendimentos. O construto orientação empreendedora 
(LUMPKIN; DESS, 1996) é composto de cinco dimensões utilizadas para caracterizar e 
distinguir os processos empreendedores chave de uma organização: Autonomia, Inovação, 
Tomada de Risco, Pró-Atividade e Agressividade Competitiva. Todas estas dimensões podem 
estar presentes quando uma empresa ou indivíduo empreendedor se engaja em uma nova 
entrada, mas novas entradas bem sucedidas também podem ser alcançadas quando apenas 
alguns destes fatores estão operando. Tais fatores, ou dimensões variam de forma 
independente em um dado contexto ambiental e organizacional.  

A orientação empreendedora e o espírito empreendedor estão relacionados. 
Schumpeter (1949), em uma das mais antigas tentativas de definição de espírito 
empreendedor, defende que é o indivíduo que “destrói” a ordem econômica vigente mediante 
introdução de um produto novo no mercado ou pela criação de forma organizacionais novas 
capazes de explorar novos recursos e materiais. 

Define-se o espírito empreendedor como uma grande vontade de fazer acontecer, 
mesclando obstinação, persistência e tendência ao risco. Nas organizações, pessoas com tal 
perfil podem revolucionar o negócio da empresa (PINTO, 2004). 

 
2.2 Conceitos mercadológicos: marketing, lançamento de produtos e pesquisa de 
marketing 
 

Em pequenas e médias empresas, a figura empreendedora, geralmente 
representada pelo próprio dono, ditava todas as regras mercadológicas: produtos a serem 
lançados no mercado, forma de distribuição, publicidade e propaganda. Gradualmente essa 
realidade vem se modificando. O elemento extremo da cadeia, ou seja, o consumidor, ganhou 
poder, sendo capaz de influenciar e, em certos casos, decidir. Cabe então às empresas 
interpretar suas necessidade e lançar produtos no mercado adaptados a essas necessidades, 
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proporcionando valor e satisfação ao cliente, mediante entendimento, criação e comunicação 
(KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

Por outro lado, para tomar as decisões certas, a empresa necessita possuir 
informações confiáveis. A pesquisa de marketing, nesse aspecto, se configura como uma 
importante ferramenta mercadológica (MCDANIEL; GATES, 2004). Mattar (2001, p. 15) a 
conceitua como sendo “a investigação sistemática, controlada, empírica e crítica de dados 
com o objetivo de descobrir, descrever fatos ou verificar a existência de relações presumidas”. 
Percebe-se claramente o caráter geral dos conceitos, destacando-se sua importância para 
qualquer empresa, independentemente de seu porte. 

A pesquisa de marketing aplicada tem como objetivo solucionar um problema 
específico, o qual pode estar representado pela falta de compreensão do mercado consumidor, 
determinação de falhas de estratégia ou tática, avaliação do nível de aceitação de novos 
produtos e redução da incerteza da administração na tomada de decisões (MCDANIEL; 
GATES, 2004). 

A pesquisa de marketing pode fornecer informações importantes para o 
lançamento de novos produtos ao mercado. Ao lançar-se um produto, deve-se analisar todas 
as estratégias, para que eles forneçam benefícios aos consumidores. De acordo com Kotler 
(1998), devemos estudar os fracassos de outras empresas, aprendendo com eles para não 
repeti-los. 

Para lançarmos um produto, o primeiro passo é a geração de uma boa idéia, que 
normalmente parte dos clientes, concorrentes, pesquisas de marketing, etc. Em seguida, 
devem-se selecionar as idéias mais coerentes, para evitar custos extras no desenvolvimento de 
idéias que não sejam rentáveis. A criação de um conceito sobre o produto, é o terceiro passo, 
onde contenha todas as informações básicas sobre o produto. Por último, promover um teste 
de conceito, para avaliar o nível de confiança do produto (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

A empresa precisa decidir onde lançará o novo produto – em apenas uma 
localidade, uma única região, no mercado nacional ou internacional (KOTLER; 
ARMSTRONG, 2003). Todos esses pontos devem ser levados em consideração, pois tudo 
que é feito em seguida implica em custos. 

Por fim, observa-se que o desenvolvimento de novos produtos é muito complexo e 
bastante dispendioso, por isso deve-se analisar detalhadamente e verificar se vale à pena 
investir no seu desenvolvimento (KOTLER, 1998). 
 
2.3 Educação infantil 
 

A importância qualitativa e quantitativa da educação infantil vem tendo destaque 
crescente na sociedade moderna principalmente após a urbanização, a participação da mulher 
no mercado de trabalho e as mudanças na estrutura das organizações e da família. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 
1998), “a educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica, tendo como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade”.  

É possível o desenvolvimento sadio das crianças nos seus primeiros anos de vida, 
em ambiente externo ao da família, desde que a criança receba um atendimento de qualidade, 
podendo até firmar parceira entre a família e a instituição de ensino. Reforça-se a idéia da 
importância das crianças freqüentarem creches desde cedo, para que seu desenvolvimento 
intelectual seja mais proveitoso (ROSSETTI-FERREIRA, 1998). 

Para o desenvolvimento de sua identidade e autonomia, a criança precisa estar 
socializada. O estabelecimento de laços afetivos com outras crianças e adultos contribui para o 
enriquecimento delas próprias, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (BRASIL, 1998). 
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Os pais são peças fundamentais para a formação cristã de seus filhos. Nos 
primeiros anos de vida, são eles que acompanham, informam e os auxiliam. Percebe-se então 
que as crianças são seguidoras da cultura e da religião dos pais, até que tenham autonomia ou 
poder de decisão. Verifica-se que a partir do momento que os pequenos definem sua 
identidade, promovem também o estabelecimento de qual cultura ou religião se tornará 
seguidor (CRUZ, 1993). 

Torna-se necessário então, que o lançamento de novos produtos para o público 
infantil leve em consideração aspectos morais e éticos condizentes com os anseios dos pais e 
professores das crianças.  
 
3 Procedimentos metodológicos 
 

Trata-se de uma pesquisa conclusiva descritiva transversal única (MATTAR, 
2001), onde foram aplicados questionários para a verificação da aceitação e conhecimento do 
personagem e seus programas.  

O universo da pesquisa foi composto pelos pais e professores do ensino pré-
escolar e fundamental das redes pública e privada de Caruaru – Pernambuco. Os números 
iniciais foram fornecidos pela Gerência Regional de Educação. 

A população de pais correspondeu ao número de alunos do ensino infantil a 4º 
série do ensino fundamental (37.909 crianças, sendo 9.135 alunos do pré-escolar a 
alfabetização e 28.774 crianças da 1º a 4º série). A população de professores foi composta por 
1644 elementos (520 professores do ensino infantil e 1124 do ensino fundamental). 

Inicialmente, optou-se por uma amostragem probabilística aleatória simples. Os 
cálculos para definição do tamanho da amostra, considerando um erro amostral de 5% e nível 
de confiança de 95%, alcançaram o valor de 381 pais e 311 professores. 

Por limitações financeiras e temporais, optou-se pela utilização da amostragem por 
conveniência, como técnica de amostragem. Neste procedimento foram aplicados 750 
questionários com os pais e 150 com os professores. Caso fosse utilizada a amostragem 
probabilística, esses valores representariam erro amostral de 3,54% e 7,6%, respectivamente. 

Adotou-se como método de pesquisa o survey, por se tratar de ferramenta 
apropriada quando o interesse principal da pesquisa estiver relacionado ao entendimento geral 
do que está acontecendo, não há possibilidade ou interesse no controle de variáveis 
dependentes e independentes e o ambiente natural é a melhor situação para se estudar o 
fenômeno que está acontecendo ou aconteceu em um passado recente (FREITAS et al, 2000). 

As escolas a serem visitadas foram escolhidas por estarem localizadas próximas ao 
centro da cidade, levando-se em consideração também o número de crianças matriculadas. A 
execução da coleta de dados consistiu em abordar os pais e professores, explicar sobre o 
projeto do CD e DVD educativos associados à figura do empreendedor. A aplicação dos 
questionários foi realizada em reuniões em grupo e particular. Os pesquisadores apresentavam 
os respectivos questionários para os pais e professores e solicitavam colaboração. 
A análise dos dados foi realizada de forma quantitativa, com a ajuda de ferramentas 
estatísticas, utilizando o SPSS 11.0 e o Excel como programas básicos para análise dos 
resultados.  
 
4 Análise dos resultados 
 

Nesta seção, serão apresentados os principais resultados da pesquisa de marketing, 
além da análise relativa à influência da figura empreendedora. 
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a) Grau de conhecimento da figura empreendedora: 
 

A seguir, as figuras 1 e 2, respectivamente mostram o grau de conhecimento do 
personagem Jerimum pelos pais e professores. 

 

Sim
93%

Não
7%

 
Figura 1 – Grau de conhecimento do personagem pelos pais 

 

Sim 
92%

Não
8%

 
Figura 2 – Grau de conhecimento do personagem pelos professores 

 
Com números semelhantes, as figuras 1 e 2 apresentam elevados índices de 

conhecimento do empreendedor pelos pais e professores. Isto evidencia a alta popularidade do 
personagem construído há mais de 15 anos. 

As figuras 3 e 4 apresentam respectivamente a avaliação dos pais e professores a 
respeito da influência do personagem na vida das crianças.  

 
 

148

350

124

11

4

113

0 100 200 300 400

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Péssima

Não sei

 
Figura 3 – Influência do personagem (visão dos pais) 
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Figura 4 – Influência do personagem (visão dos professores) 

 
Dos pais entrevistados, 83% acreditam que Jerimum influencia de forma positiva a 

vida de seus filhos (respostas regular, boa e ótima) e apenas 2% o consideram uma influência 
negativa (ruim ou péssima). Com relação aos professores, 76% consideram positiva a 
influência do personagem, enquanto que 3% consideram uma influência negativa na vida das 
crianças. Esses números revelam a eficiência do empreendedor em transmitir uma imagem 
associada aos valores éticos e cristãos. Por outro lado, o fato de 17% dos pais e 21% dos 
professores não saberem avaliar a influência do personagem demonstra que muito trabalho 
ainda pode ser desenvolvido para melhorar a figura do empreendedor. 

A avaliação do conhecimento dos programas do personagem na TV e rádio 
também foi objeto de análise. Foi perguntado aos pais e professores se eles conheciam os 
programas de Jerimum. Entre os pais, 86% declararam que conheciam o programa veiculado 
numa emissora da TV da região e 77% disseram que conheciam seu programa na rádio. Entre 
os professores, 85% e 74% declararam, respectivamente, que conheciam os programas de TV 
e rádio. 

Avaliou-se a freqüência com que os pais e professores assistiam aos programas de 
TV e rádio. Os resultados são apresentados nas figuras 5, 6, 7 e 8 a seguir. 
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Figura 5 – Freqüência com que os pais assistem ao programa de TV 
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Figura 6 – Freqüência com que os professores assistem ao programa de TV 

 
 

Entre os pais, 68% disseram assistir ao programa de TV, enquanto que 32% 
declararam não assistir. Com os professores, 75% responderam que assistem regularmente ao 
programa e 25% não o assistem. Apesar da alta audiência entre os dois grupos-alvo, os 
valores referentes à resposta “às vezes” são altos. Nesse caso, é necessário o desenvolvimento 
de estratégias que tornem o público mais fiel, garantindo mais conhecimento e aceitação do 
personagem. 
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Figura 7 – Freqüência com que os pais assistem ao programa de rádio 
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Figura 8 – Freqüência com que os pais assistem ao programa de rádio 

 
 

Entre os pais, 65% disseram assistir ao programa de TV, enquanto que 35% 
declararam não assistir. Com os professores, 57% responderam que assistem regularmente ao 
programa e 43% não o assistem. Principalmente entre os professores, os percentuais 
relacionados às pessoas que não assistem ao programa de rádio são altos. Além disso, a 
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resposta “às vezes” também está elevada. Isto pode indicar a necessidade de maior 
investimento da mídia rádio. Também evidencia que o fato de visualizar o personagem 
(imagem de TV) causa um impacto positivo no conhecimento do mesmo, se refletindo nos 
valores apresentados. 

A avaliação da qualidade dos programas do personagem na TV e no rádio também 
foi objeto de análise. Foi perguntado aos pais e professores como eles avaliam a qualidade dos 
programas: ótima, boa, regular, ruim, péssima ou não sei.    

Para o programa veiculado pela TV, entre os pais, 71% responderam que o 
programa era ótimo ou bom e menos de 3% reprovaram o programa (respostas ruim e 
péssimo). 17% não souberam responder. Entre os professores, 64% aprovaram o programa 
(respostas ótimo e bom). Não houve respostas para as opções ruim e péssimo e 19% dos 
professores não souberam responder. 

Para o programa de rádio, entre os pais, 66% declararam que o programa era bom 
ou ótimo e menos de 2% disseram que era ruim ou péssimo. 23% afirmaram que não sabiam 
responder. Entre os professores, 56% declararam que o programa era bom ou ótimo e menos 
de 1% que era ruim ou péssimo. 28% não souberam responder.  

Todos os valores apresentados atestam, em geral, que tanto os pais das crianças 
quanto seus professores consideram que os programas de Jerimum têm qualidade. Apesar 
disso, boa parte da amostra não soube responder estas questões. 

Foi questionada a possibilidade dos pais comprarem o CD ou DVD educativo da 
figura empreendedora (Jerimum). Os resultados são apresentados na figura 9 a seguir. 

 

Sim
84%

Não
16%

 
Figura 9 – Intenção de compra dos pais 

 
A possibilidade de utilização do CD ou DVD educativo do Jerimum como material 

pedagógico. Os resultados são apresentados na figura 9 a seguir. 
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Figura 10 – Possibilidade de utilização do produto  
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Os números apresentados nas figuras 9 e 10 reforçam a idéia de que o personagem 
transfere para o produto os valores que desenvolve em sua vida profissional, principalmente 
nos programas de rádio e TV, sendo isto uma importante ferramenta competitiva. Além disso, 
percebeu-se que, de uma maneira geral, o produto seria bem aceito pelos pais e professores. 
 
5 Considerações finais 
 

Em todo o mundo pessoas famosas são capazes de transformar seus nome e 
fisionomias em marcas e produtos de sucesso. Na maioria das vezes, essa transformação é 
intermediada por profissionais competentes e acostumados a lidar com essas situações. 

Por outro lado, poucas vezes a própria figura de sucesso levou adiante o 
desenvolvimento de projetos de lançamento de marcas e produtos associados à sua imagem, 
tornando-se verdadeiro “personagem-empreendedor”. 

Este artigo avaliou a influência da figura empreendedora no lançamento de novos 
produtos. Verificou-se de maneira clara que o personagem transfere para os produtos os 
valores e conhecimentos desenvolvidos em sua atividade profissional. 
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