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Resumo 
O termo empreendedorismo, presente no mercado      
moderno, é considerado uma estratégia de negócio, para        
isso, é fundamental uma “mente empreendedora”.      
Entretanto, as habilidades de um empreendedor nem       
sempre são inatas aos indivíduos, por isso detectou-se a         
necessidade de encontrar um caminho que desenvolva       
empreendedores, e como pessoas que passam por um        
programa de recuperação da dependência química pode       
desenvolver tais características. 

Introdução  
O termo empreendedorismo não se limita a projetos        
organizacionais, abrange também o âmbito pessoal      
(BAGGIO e BAGGIO, 2014). Nesse mesmo sentido,       
Massensini (2011) afirma que o termo      
empreendedorismo não está relacionado somente a      
criação de empresas, pois ele pode difundir-se de várias         
maneiras. Empreender é a arte de “fazer acontecer com         
criatividade e motivação” (BAGGIO e BAGGIO, 2014).       
Hisrich e Peter (2004, p. 33) entendem que o         
empreendedorismo não está apenas relacionado com o       
aumento da renda per capita, mas também com as         
mudanças na estrutura social e dos negócios. Essa        
pesquisa identificou as principais características de um       
empreendedor e analisou um método terapêutico para       
dependentes químicos e como pode ser desenvolvido o        
perfil empreendedor nos indivíduos inseridos no      
programa. 

Material e Métodos 
Para realizar esse estudo, os métodos utilizados foram a         
pesquisa exploratória e a observação direta, além disso.        
Sendo que os principais materiais utilizados para a        
fundamentação teórica foram o artigo     
“Empreendedorismo: Conceitos e Definições” (BAGIO e      
BAGIO, 2014), o livro “A Comunidade Terapêutica,       
Modelo e Método” (LEON, 2003) e o material “Disciplina         
de Empreendedorismo” disponibilizado pelo Sebrae     
(2007). Havia a previsão para a realização de entrevista         
em profundidade, porém devido a pandemia isso foi        
impossibilitado. 

Resultados e Discussão 
Em um programa do Sebrae, que busca aplicar um         
método que desenvolve características empreendedoras     
em empresários, há dez principais características      
elencadas: busca de oportunidades e iniciativa,      
persistência, correr riscos calculados, exigência de      
qualidade e eficiência, comprometimento, busca de      
informações, estabelecimento de metas, planejamento e      
monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de      
contatos, independência e autoconfiança.Tendo isso,     

analisou-se o programa terapêutico para dependentes      
químicos de uma instituição, o qual é desenvolvido em         
três fases: adaptação, interiorização e reinserção social       
(interna e externa). Na Figura 1 é possível analisar a          
proposta de como inserir o desenvolvimento de tais        
características no programa analisado. 

 
Figura 1. Características empreendedoras e fases do Programa        
Terapêutico. 

Conclusão 
Com essa pesquisa, pode-se concluir que há a        
possibilidade de desenvolver as características     
empreendedoras em pessoas que estão em um       
processo de recuperação da dependência química. Com       
o desenvolvimento de tais habilidades, elas também       
poderão ter mais facilidade para se reinserir no mercado         
de trabalho. Por fim, o empreendedorismo está presente        
no mercado empresarial brasileiro e é um tema de         
grande relevância para a economia e para estudos        
acadêmicos. 
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