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Resumo: Este artigo tem o objetivo de analisar e classificar as diferentes características 
presentes nos empreendedores start-up e empreendedores corporativos, além de avaliar 
estudantes do ensino superior através da utilização de um jogo de negócios. O jogo foi 
aplicado em 319 indivíduos, sendo 59 empreendedores start-up, 104 executivos de empresas 
estabelecidas e 156 estudantes universitários. Os resultados mostraram que os 
empreendedores corporativos possuem características comportamentais empreendedoras 
similares aos empreendedores start-up, mas com algumas pequenas diferenças em relação às 
características mais marcantes para cada grupo. Em relação aos estudantes universitários, 
os resultados poderão servir de base para auxiliar as universidades a avaliar e aprimorar 
seus métodos de ensino com vistas a aprimorar o desenvolvimento destes futuros 
profissionais para que atendam às demandas atuais do mercado de trabalho. As conclusões 
deste estudo poderão auxiliar ainda as organizações a especificar e desenvolver o perfil 
empreendedor do executivo moderno.  
Palavras-Chave: Empreendedorismo; intra-empreendedorismo; perfil empreendedor; jogo 
de negócios. 
 

1. Introdução 

Com o aumento da competitividade entre as empresas é crescente a necessidade de se 
atrair e reter talentos. Para desempenhar essa função muitas empresas desenvolvem métodos 
específicos e os departamentos de recursos humanos acabam se tornando onerosos, 
desempenhando um trabalho árduo ao tentar identificar e classificar características essenciais 
que devem estar presentes nos profissionais selecionados.  

Muitos dos métodos de seleção das empresas envolvem técnicas bastante subjetivas, 
baseadas no julgamento pessoal de equipes de recrutadores ou em testes que levam em conta 
apenas o conhecimento técnico dos candidatos. Esse tipo de recurso está se tornando obsoleto 
devido à preocupação cada vez maior das empresas com o comportamento que será 
apresentado pelo futuro funcionário. Tal demanda gera a necessidade de sistemas que avaliem 
o perfil comportamental dos futuros profissionais e que possam auxiliar no desenvolvimento 
de suas habilidades comportamentais mesmo após a contratação, promovendo o contínuo 
desenvolvimento.  

Análises que buscam conhecer como o profissional agiu anteriormente ou como agiria 
diante de determinadas situações também estão cada vez mais valorizadas por recrutadores. A 
análise comportamental é bastante complexa de ser realizada e pode muitas vezes ser induzida 
por critérios subjetivos. Com isso, técnicas que permitam avaliar o comportamento vivencial 
do candidato podem auxiliar no processo de seleção e recrutamento e após a sua contratação. 

A nova visão de empresas que buscam organizar os funcionários em equipes 
multidisciplinares, visando à complementaridade das habilidades individuais cria também a 
necessidade de se conhecer melhor todos os atuais funcionários, sabendo quais são as 
características mais presentes nos mesmos. Dessa maneira, métodos que auxiliem na 
avaliação e identificação do perfil de cada um dos funcionários da empresa podem auxiliar na 
criação de equipes mais bem preparadas e com perfis complementares. 

A busca pela identificação das características que formam o perfil dos empreendedores 
também tem atraído o interesse de diversos autores ao longo dos anos. Estes vêm tentando 
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classificar características que estejam presentes tanto nos indivíduos que criaram suas 
próprias empresas, genericamente denominados de empreendedores, como naqueles que têm 
esse perfil mesmo trabalhando em empresas já estabelecidas, chamados de intra-
empreendedores (Dornelas, 2003). Atualmente muitas das características encontradas nessas 
pessoas são valorizadas, de modo que esses profissionais enquadram-se muito bem no perfil 
buscado pelas empresas.  

Sendo assim, o presente trabalho busca primeiramente identificar as principais 
características existentes nos empreendedores start-up (envolvidos com o negócio próprio) e 
intra-empreendedores através da realização de uma revisão bibliográfica, ressaltando-se as 
características em comum e as diferenças apresentadas. No segundo momento o trabalho 
analisará os resultados obtidos em uma pesquisa realizada com os dois tipos de profissionais. 
Tendo sido utilizado para a realização dessa pesquisa um jogo de negócios, totalmente 
baseado na internet, desenvolvido para analisar o perfil empreendedor dos profissionais. Tal 
ferramenta utiliza um ambiente lúdico, na forma de jogo, onde os usuários devem tomar 
decisões no dia-a-dia, e têm suas características empreendedoras mapeadas, de modo que ao 
final têm-se uma análise completa de seu perfil empreendedor. Dessa maneira, puderam-se 
comparar grupos distintos de indivíduos com vistas a identificar eventuais diferenças e 
similaridades de comportamento entre elas, e comparando o resultado àqueles previamente 
obtidos pelos estudos citados na revisão bibliográfica. 
 

2. Empreendedor Start-up (negócio próprio) 

Existem variadas definições para as características dos empreendedores. Jean-Batiste 
Say (1816) e Schumpeter (1928), dois dos pioneiros das pesquisas na área, associavam os 
empreendedores àquelas pessoas que identificavam oportunidades de obter lucro e assumiam 
os riscos inerentes a aproveitar tais oportunidades. Say ainda fez uma distinção maior quando 
diferenciou os empreendedores dos capitalistas devido à sua capacidade de inovação.  

Entretanto foi Schumpeter que realmente associou o empreendedorismo à inovação: 
“A essência do empreendedorismo está na detecção e exploração de oportunidades” 
(Schumpeter, 1928). Mas Say e Schumpeter não foram os únicos a associarem o 
empreendedorismo à inovação. Segundo Walter et al. (2005), ao analisar os trabalhos de 
diversos autores, descobriu-se que também que muitos associam o empreendedor com a 
inovação. “Para eles os empreendedores inovam, criam valores novos e diferentes em 
organizações próprias ou instigam renovação dentro de uma organização existente, 
convertendo um material em um recurso, ou combinando recursos existentes em uma nova e 
mais produtiva configuração.” 

Outros pesquisadores deram enfoque a outras características. Segundo Filion (1997) 
(Higgins, (1959); Penrose, (1959); Kirzner, (1976)) classificaram os empreendedores como 
detectores de novas oportunidades. Ainda Segundo Filion (Leibenstein, (1968); Kihlstrom and 
Laffont, (1979); Buchanan and Di Pierro, (1980)) classificaram os empreendedores como 
tomadores de risco. 

Segundo Johnson (2001) “empreendedor é um indivíduo que toma iniciativa, assume 
responsabilidade e propriedade por fazer as coisas acontecerem e é aberto e capaz de criar 
novidade; administra os riscos inerentes ao processo; têm persistência para ver coisas além da 
grande maioria, até mesmo quando enfrenta obstáculos e dificuldades”. 

Um dos pioneiros ao abordar a teoria empreendedora pela visão mais psicológica e 
comportamental do que pela visão econômica foi David C. McClelland. Ele estudou os 
motivos de ação do empreendedor e os conectou ao senso de poder e status dos indivíduos. 
Segundo McClelland (1971) “empreendedor é aquele que exerce controle sobre a produção, 
mesmo aquela que não é apenas para consumo próprio”. 
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Segundo Walter et al. (2005) “A teoria de McClleland (1972) é fundamentada na 
motivação psicológica, e resultou em um dos poucos instrumentos de coleta de dados que 
mensura as características comportamentais dos empreendedores. Ele dividiu os 
comportamentos empreendedores em três conjuntos. O primeiro é o conjunto de realização: 
busca de oportunidades e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de 
qualidade e eficiência e comprometimento. O segundo conjunto é de planejamento: busca de 
informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático. O 
terceiro conjunto é o de poder: independência e autoconfiança e persuasão e rede de contatos. 
McClelland (1972) ainda classifica o empreendedor, entre outros adjetivos, como: confiante, 
perseverante, diligente, habilidoso, criativo, visionário, versátil, inteligente e perceptivo.” 

Filion (1997) ao estudar o trabalho de (Blawatt,(1995); Hornaday, (1982); Meredith, 
Nelson et al., (1982);  Timmons, (1978)) , concluiu que as principais características atribuídas 
aos empreendedores por esses pensadores eram: inovação, liderança, tomar ricos calculados, 
independência, criação, energia, tenacidade, originalidade, otimismo, orientação para 
resultados, flexibilidade, que arriscam recursos, necessidade de realização, auto-promoção, 
autoconfiança, envolvimento de longo prazo, tolerância à ambigüidade e incerteza, iniciativa, 
aprendizado, uso de recursos, sensibilidade com os outros, agressividade, tendência a 
acreditar nas pessoas e o dinheiro como medidor de performance.  

Timmons (1977) também realizou estudo semelhante ao enumerar diversas 
características empreendedoras, assim como Filion. Para ele as características presentes nos 
empreendedores são: impulso e energia, autoconfiança, forte comprometimento, dinheiro, 
persistência na solução de problemas, definem metas, correm riscos calculados, lidam com 
falhas, fazem feedback, tomam iniciativa e assumem responsabilidades, usam recursos, 
competem com seus próprios padrões impostos, auto-controle e, por fim, tolerância para 
ambigüidade e incerteza. 

Para Walter et al. (2005) (apud Busenitz; Barney (1997)) os empreendedores destacam 
a capacidade de correr riscos, pró-atividade e inovação como características do empreendedor 
start-up, sendo esta última a mais importante para a compreensão do comportamento 
empreendedor. 

Segundo Lezana (2001) (apud Lezana e Tonelli (1998)) “Empreendedores são pessoas 
que perseguem o benefício, trabalham individual e coletivamente. Podem ser definidos como 
indivíduos que inovam, identificam e criam oportunidades de negócios, montam e coordenam 
novas combinações de recursos (funções de produção), para extrair os melhores benefícios de 
suas inovações num meio incerto”. 
 

3. Empreendedor Corporativo 

Assim como o perfil do empreendedor start-up o permite destacar-se perante outras 
pessoas, esse perfil também pode ser encontrado em diversos funcionários dentro das mais 
distintas organizações. Esses indivíduos muitas vezes assumem posições de liderança nas 
organizações aonde atuam. São pessoas com um grande senso de auto-realização e buscam 
mais o reconhecimento pessoal do que o retorno financeiro. 

Foi Pichot III (1989) que citou o termo intra-empreendedorismo pela primeira vez. 
Para este autor o intra-empreendedor é o sujeito que inova e assume riscos como um 
empreendedor start-up, porém, que prefere manter-se atuando dentro de uma organização já 
estabelecida. 

Segundo Walter et al. (2005) (apud Kuratko; Montagno; Hornsby (1990)), os intra-
empreendedores são motivados, mas eles necessitam de apoio e reconhecimento da 
organização. Segundo Lezana (2001) “as empresas hoje estão treinando seus funcionários, 
visando ampliar suas habilidades e capacidades empreendedoras... mas esse processo deve ser 
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feito juntamente com a delegação de poder”. Ainda segundo Lezana (2001) “intra-
empreendedores são pessoas voltadas para as tarefas e objetivos. Neste caso, os 
relacionamentos não são priorizados, ficando em segundo plano. Em caso de conflitos 
interpessoais, não se deve esperar que um intra-empreendedor que mantenha o foco sobre as 
personalidades das partes envolvidas, mas na tarefa e nos objetivos a serem determinados e 
executados pelo grupo” (apud PinchotIII). “Embora existam intra-empreendedores 
preocupados com pessoas, quando surge um conflito suas prioridades geralmente vão para o 
lado de conseguir um trabalho de qualidade executado em tempo, ao invés de atender às 
necessidades das pessoas. Esta atitude não resulta do desrespeito pelo seu pessoal; é que eles 
simplesmente não consideram o seu conforto, nem o de ninguém, tão importante quanto 
completar o trabalho.” 

Dornelas (2003) identificou o intra-empreendedor como um indivíduo que pretende 
obter liberdade de acesso aos recursos corporativos, orientado a metas e auto-motivado, que 
busca o reconhecimento e as recompensas na organização onde atua. Este autor identifica o 
intra-empreendedor como alguém que estipula metas e auto-impõe tarefas, mas que não tem 
medo de colocar “a mão na massa” e de delegar atividades quando necessário.  Embora esse 
indivíduo possa ser cético quanto ao sistema ele acredita que pode mudá-lo. Ele também tem 
uma visão abrangente do ambiente interior e exterior à organização onde atua e tem foco nos 
clientes. 

Ainda segundo Dornelas (2003) os intra-empreendedores aceitam assumir riscos 
moderados, sendo que o medo de ser demitido não os impede de ousar. Diferente do 
comportamento dos gerentes, os intra-empreendedores não dão importância aos símbolos de 
status na organização, mas desejam liberdade para agir. Eles também são pessoas que 
admitem seus erros e assumem suas responsabilidades, mas sabem analisá-los de forma a não 
se prejudicarem dentro da organização. Dornelas (2003) diz também que os intra-
empreendedores são pessoas com grande poder persuasivo, mas são extremamente pacientes e 
comprometidos. Eles também sabem e respeitam as hierarquias pré-estabelecidas na 
organização, porém sabem aproveitar-se delas para atingirem seus objetivos. 

 

4. Empreendedor Start-up X Empreendedor Corporativo 

Segundo De Wit (1993) é senso comum que as recompensas valorizadas pelos 
empreendedores são mais variáveis do que no caso da importância dada aos salário recebido 
pelos empregados. Para Cramer (2000) a conseqüência dessa característica leva aos 
indivíduos que tenham maior propensão a aceitar riscos a se tornarem empreendedores.  

Para Walter et al. (2005) (apud Luschsinger; Bagby (2001)) “apesar do 
empreendedorismo e intra-empreendedorismo serem muito semelhantes, existem algumas 
diferenças intrigantes que devem ser mostradas: 

a) Empreendedor start-up: é o proprietário, trabalha para a sua própria empresa; possui 
seus próprios riscos financeiros e seu fracasso significará a falência do empreendimento e do 
próprio empreendedor; 

b) Intra-empreendedor: tem mais controle sobre seu ambiente interno; opera dentro de 
uma organização estabelecida, com limitações estruturais e processuais; necessita consultar e 
informar seus superiores sobre seus planos e ações e buscar apoio, especialmente em relação a 
críticas internas ou resistências. Este estilo de comportamento do intra-empreendedor é 
crucial ao sucesso e, caso fracasse, apenas necessitará buscar outra organização para atuar”. 

Ainda para Walter et al. (2005) em amplo estudo bibliográfico, a principal habilidade 
empreendedora citada para os empreendedores start-up foi a capacidade de correr riscos, 
seguida de independência e capacidade de inovar, enquanto para os intra-empreendedores a 
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habilidade mais citada foi a inovação, seguida do estabelecimento de metas e da busca por 
oportunidades. 
 

5. Metodologia 

Ao longo desta pesquisa os indivíduos participantes tiveram acesso a um software, 
mais especificamente um jogo de negócios, que simula de maneira bastante lúdica a execução 
de atividades diárias em um ambiente de trabalho e aonde os participantes esporadicamente 
são colocados à frente de dilemas, cujas respostas são utilizadas para definir seu perfil 
empreendedor.  

Durante o jogo foram analisadas quinze características empreendedoras, a saber: visão, 
planejamento, dedicação, capacidade realizadora, identificação de oportunidades, busca por 
conhecimento, capacidade de decisão, avaliação de riscos, organização, trabalho em equipe, 
liderança, autonomia, otimismo e capacidade de networking (relacionamento). 

Essas características foram selecionadas baseadas em Dornelas (2001; 2003), que diz 
que as principais características dos empreendedores de sucesso são: ser visionário, saber 
tomar decisões, fazer a diferença, explorar oportunidades, determinação e dinamismo, 
dedicação, otimismo e paixão pelo que fazem, independência, liderança, trabalho em equipe, 
capacidade de networking, organização, planejamento, busca por conhecimento, assumir 
riscos calculados e criar valor para a sociedade. 

O jogo foi aplicado em 319 pessoas, sendo 59 empreendedores start-up, 104 
executivos de empresas estabelecidas de médio e grande porte e 156 estudantes universitários, 
no período de 01/01/2006 até 07/06/2006. Os empreendedores start-up tiveram acesso ao jogo 
através do site www.planodenegocios.com.br. Os executivos participantes da pesquisa são de 
empresas bastante distintas, incluindo desde grandes empresas multinacionais até médias 
empresas, atuantes em diferentes setores da economia, porém todos estavam cursando algum 
curso de MBA (mestrado em administração de negócios) quando foram analisados. Os 
estudantes universitários analisados são bastante homogêneos, pois foram analisados vários 
grupos de cerca de 30 alunos, estudantes de graduação.  

Todos os pesquisados responderam a pesquisa (jogaram) pelo menos uma vez. Alguns 
dos usuários jogaram mais de uma vez, sendo que nesses casos seu perfil final é uma média 
de todos os resultados. 

Após todos os objetos de pesquisa terem finalizado a pesquisa os dados foram 
agrupados e foi feita uma média da pontuação em cada característica analisada. Essas 
características foram posteriormente classificadas, o que permitiu a comparação entre as 
características mais e menos presentes em cada um dos três grupos.   
 

6. Resultados 

Os resultados obtidos na pesquisa são apresentados na tabela 1. Cada uma das quinze 
características empreendedoras é classificada em ordem de importância para cada grupo, ou 
seja, as classificadas nas primeiras posições são as que mais se mostraram presentes para o 
cada grupo analisado e as classificadas nas últimas posições as menos presentes. É importante 
salientar que o fato de algumas características serem consideraras menos presentes, não 
significa que a pessoa não possua ou não tenha tal habilidade/característica. O jogo foi 
desenvolvido de forma a se analisar de maneira comparativa todas as características. Assim, 
quando a característica “otimismo” é apresentada como a menos presente para o grupo de 
intra-empreendedores, implica que dentre todas as características analisadas para este grupo 
foi a que menos se destacou, mas não se pode dizer que as pessoas participantes do grupo não 
são otimistas. 
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 TABELA 1 – Comparação das características empreendedoras 

Estudantes Universitários Intra-empreendedores 
Empreendedores  

Start-up 

Característica Característica Característica 

Visão Planejamento Identificação de oportunidades 

Planejamento Visão Visão 

Dedicação Identificação de oportunidades Planejamento 

Capacidade realizadora Dedicação Organização 

Identificação de oportunidades Organização Capacidade realizadora 

Busca por conhecimento Capacidade de decisão Dedicação 

Capacidade de decisão Capacidade realizadora Busca por conhecimento 

Avaliação de riscos Avaliação de riscos Avaliação de riscos 

Organização Busca por conhecimento Autonomia 

Trabalho em equipe Trabalho em equipe Comprometimento 

Comprometimento Liderança Capacidade de decisão 

Liderança Autonomia Trabalho em equipe 

Autonomia Comprometimento Liderança 

Otimismo Capacidade de networking Otimismo 

Capacidade de networking Otimismo Capacidade de networking 

 
 

7. Análise dos Resultados 

 
Com a análise dos dados pesquisados percebem-se como fatores de destaque aos 

empreendedores start-up a capacidade de identificar oportunidades de sucesso e de 
anteciparem-se a tendências futuras, ou seja, serem visionários. Outra característica que se 
mostrou bastante presente nesses indivíduos foi a capacidade de planejamento e organização, 
ratificando que para empreender não basta ter vontade, mas é necessário também procurar 
prever os desafios que podem aparecer e estar pronto para enfrentá-los. 

Entre as características menos presentes, três delas, trabalho em equipe, liderança e 
capacidade de networking, refletem a tendência de muitos empreendedores a trabalharem 
sozinhos inicialmente, talvez devido à resistência ao risco de um novo empreendimento para 
as pessoas à sua volta. 

Esses dados podem ser validados, baseando-se na revisão bibliográfica realizada com 
diversos artigos científicos sobre o comportamento empreendedor, apontando que as 
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características mais presentes nos empreendedores start-up e intra-empreendedores são 
semelhantes, com peculiaridades em cada caso.  

Comparando-se os resultados obtidos no presente estudo com a revisão bibliográfica 
citada percebe-se grande semelhança devido ao fato de que nestes estudos os empreendedores 
start-up se destacam pela capacidade de inovar e de ter visão de futuro. A capacidade de 
correr riscos e a necessidade de realização também foram consideradas críticas em ambos os 
casos. As únicas divergências encontradas foram em relação às capacidades de planejamento 
e organização, que recebeu destaque nos resultados obtidos com o jogo de negócios, mas que 
não tiveram tanta ênfase no estudo teórico.   

Em relação aos intra-empreendedores, a característica que se mostrou mais presente 
foi a capacidade de planejamento, mostrando a maior cautela desse profissional em correr 
riscos ou o fato de usar uma prática corporativa: a cultura do planejamento. A visão e a 
identificação de oportunidades também foram características bastante destacadas e indica a 
semelhança de perfil entre os intra-empreendedores e os empreendedores start-up, que 
buscam sempre novas formas de atuação e a inovação. Esses resultados também estão de 
acordo com os resultados obtidos com o estudo teórico citado anteriormente, o qual destacou 
como principais características dos intra-empreendedores a capacidade de inovar, seguida 
pelo estabelecimento de metas e a busca de oportunidades. 

Um fator que pode ser considerado preocupante é a baixa importância dada à 
capacidade de networking (relacionamento) pelos intra-empreendedores. É sabido que 
aprimorar tal habilidade é fundamental para o bom relacionamento com outras pessoas na 
empresa e fora dela para que seus projetos tenham sucesso. Entretanto esse resultado já fora 
previsto pela revisão bibliográfica. 

Ao comparar-se ainda o perfil dos dois tipos de empreendedores com o perfil dos 
atuais universitários percebe-se que estes últimos estão bem alinhados com os já considerados 
empreendedores, mostrando que possuem potencial para atuarem tanto como empreendedores 
start-up ou intra-empreendedores e com possibilidades de sucesso na sua futura carreira 
profissional.  
 

8. Conclusão 

As empresas têm buscado delinear o perfil do profissional do futuro e cada vez mais se 
percebe que este delineamento está em consonância com o perfil empreendedor. Mas como o 
perfil empreendedor é bastante abrangente, há a necessidade de se identificar, analisar e 
desenvolver várias características comportamentais empreendedoras em vários grupos de 
funcionários e em diversos níveis do organograma organizacional.  

Dessa maneira procurou-se primeiramente realizar uma revisão bibliográfica, com a 
intenção de analisar as características empreendedoras mais citadas em diversas pesquisas, 
tanto relacionadas aos empreendedores start-up como aos intra-empreendedores. A revisão 
bibliográfica estendeu-se ao avaliar também diferenças e semelhanças presentes entre os 
empreendedores strat-up e os intraempreendedores. 

Para validar a pesquisa bibliográfica realizada, as principais características citadas 
foram agrupadas formando-se o que foi chamado de perfil empreendedor. Esse perfil foi então 
avaliado na forma de um jogo de negócios, que apresenta uma abordagem inovadora por 
diferenciar-se das técnicas comumente empregadas para pesquisas. Por ser baseado em uma 
plataforma tecnológica e utilizar o ludismo como meio de aplicação, deixa os resultados bem 
mais próximos do que ocorreria no ambiente real e evita respostas tendenciosas por não 
parecer um teste de perfil. 
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O estudo comparativo aqui realizado serviu ainda para se ter uma validação do perfil 
do empreendedor corporativo (intra-empreendedor) em relação ao empreendedor start-up, 
comprovando o que já era esperado após realização da pesquisa bibliográfica realizada. 
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