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Resumo  
Este trabalho de pesquisa tem como objetivo principal descrever o processo empreendedor por meio de um 
estudo de caso real ocorrido de implantação de um Centro de Compras, identificado por um empreendedor que, 
como co-partícipe desta pesquisa-ação, colabora na análise do processo empreendedor vivenciado na sua 
estruturação e implantação em um município localizado no interior do Estado de São Paulo. A justificativa 
principal do trabalho é a tentativa de vincular o processo empreendedor a um olhar acadêmico. São comuns as 
críticas sobre o distanciamento da academia com a prática empreendedora e vice-versa. A análise do estudo de 
caso evidencia a importância do processo empreendedor. Embora não seja garantia de sobrevivência ou sucesso 
do negócio, sua aplicação mostra a existência de processos e fases que devem ser contemplados pelo 
empreendedor. Sendo uma descrição de um caso real, o processo, aqui descrito em seus detalhes, pode ser útil 
para empreendedores que desejam explorar as oportunidades oferecidas no segmento de varejo, mais 
especificamente no negócio Centro de Compras. Outros estudos, que se utilizem fontes baseadas tanto 
na experiência acadêmica e empresarial, podem propor e descrever o processo 
empreendedor em outras situações e setores, contribuindo para a formulação de um conceito 
mais amplo e prático do processo empreendedor. 
Palavras-chave: Processo Empreendedor, Varejo, Centro de Compras. 
 
 
1. Introdução 
A identificação de oportunidades e a inovação em sistemas gerenciais já existentes são 
algumas das características do administrador com espírito empreendedor (CUNNINGHAM e 
LISCHERON, 1991), que se materializa tanto pelo processo empreendedor, nas suas fases de 
planejamento e implementação de novos negócios ou produtos, quanto no aperfeiçoamento de 
sistemáticas administrativas e organizacionais já existentes. 

Em qualquer uma das situações, o empreendedor desenvolve um processo, desde a 
identificação da idéia da inovação a ser buscada, até sua concretização: são passos que devem 
ser percorridos, decisões a serem tomadas, dados e informações a serem coletadas que 
culminam no processo empreendedor. Em qualquer ramo de atividade podem ser buscadas 
idéias para novos negócios e implementá-las através desse processo. 

No varejo, especificamente, as inovações vêm ocorrendo na sua tipologia: de lojas 
independentes a grandes cadeias de lojas, destas para Shopping Centers e destes, para os 
hipermercados. A tendência ao gigantismo, entretanto, vem sendo alterada pela ação de 
empreendedores administradores que identificam oportunidades, e, num processo 
empreendedor, as transformam em novos e rentáveis negócios como é o caso dos Centros de 
Compras. 

Neste contexto, onde a importância do varejo na economia é crescente e uma reflexão se torna 
cada vez mais pertinente; como descobrir novas oportunidades de negócios neste setor tão 
heterogêneo. Entender o processo empreendedor neste setor é relevante para as próprias 
empresas que nele estão, para uma melhor análise da concorrência, para os fornecedores de 
produtos e serviços que precisam, de alguma maneira, segmentar seus clientes, para o 
governo, que pode passar a adotar políticas fiscais e territoriais distintas e para o consumidor, 
que passa a ter cada vez mais opções de comprar um mesmo produto em lojas como 
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características tão diferentes. 

Este trabalho pesquisa tem como objetivo principal é descrever o processo empreendedor por 
meio de um estudo de caso real ocorrido de implantação de um Centro de Compras, 
identificado por um empreendedor que, como co-partícipe desta pesquisa-ação, colabora na 
análise do processo empreendedor vivenciado na sua estruturação e implantação em um 
município localizado no Estado de São Paulo. 

A justificativa principal do trabalho é a tentativa de vincular o processo empreendedor a um 
olhar acadêmico. São comuns as críticas sobre o distanciamento da academia com a prática 
empreendedora e vice-versa. Segundo Christensen e Raynor (2003, p. 54), “para a maioria dos 
executivos, testar uma idéia nova para ver se ela funciona é impossível, pois há muito em 
jogo”. 

O estudo está estruturado em seis itens. Neste primeiro item são apresentados os objetivos e 
as justificativas em termos de originalidade e importância. A seguir, no dois, é apresentada 
uma revisão de literatura sobre tipos de varejo e, no item três, sobre o processo empreendedor. 
No item quatro é descrita a metodologia. No item cinco, são apresentados e discutidos os 
resultados e, por fim, no item seis, as considerações finais. 

 

2. Varejo e centro de compras 
A constante evolução do varejo em geral e no Brasil em particular, somada à revolução 
tecnológica vem produzindo uma busca constante de crescimento e expansão por parte das 
grandes organizações no contexto mundial. O Brasil vem se constituindo como um grande 
mercado, oferecendo perspectivas de crescimento para um grande número de operações de 
varejo, que para cá se deslocam, trazendo capital, tecnologia e novas modalidades de 
comercialização. 

2.1. Definições 
Existem várias definições para o varejo. Sua essência é a comercialização de produtos e 
serviços a consumidores finais. Richter (1954) define o varejo como “o processo de compra 
de produtos em quantidade relativamente grande dos produtores atacadistas e outros 
fornecedores e posterior venda em quantidades menores ao consumidor final”. Em uma outra 
definição, Spohn (1973), expõe que o “varejo é a atividade comercial responsável por 
providenciar mercadorias e serviços desejados pelos consumidores”. 

Já Kotler (1993), em uma definição um pouco mais abrangente, argumenta que “o varejo 
inclui todas as atividades envolvidas na venda de bens ou serviços diretamente aos 
consumidores finais para uso pessoal. Qualquer organização que utiliza esta forma de venda 
seja ela fabricante, atacadista ou varejista, está praticando varejo. Não importa a maneira pela 
qual os bens ou serviços são vendidos, ou onde eles são vendidos. Parente (2000), demonstra 
esta preocupação com as diversas formas de varejo na frase: “quando se fala em varejo, logo 
surge na mente a imagem de uma loja: porém, as atividades varejistas podem ser realizadas 
também pelo telefone, pelo correio, pela Internet e também na casa do consumidor”. 

A partir destas definições, pode-se concluir que o varejo tem como condição básica para a sua 
prática a comercialização de produtos ou serviços a consumidores finais, não importando a 
natureza da organização que o exerce ou o local onde está sendo praticado. 

 

2.2. Classificação do Varejo 
De acordo com Dunne e Lusch (1999), classificar o varejo pode ajudar a compreensão da 
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concorrência e as principais mudanças que ocorrem no setor. A seguir são apresentas quatro 
abordagens diferentes de classificação do varejo. Cada abordagem pertence a um autor que de 
alguma forma buscou agrupar as empresas varejistas segundo alguns critérios. 

Classificação do Varejo segundo Beckman 
Como existem várias formas de comercialização de bens e serviços para o consumidor final, 
existe uma enorme complexidade no assunto classificação do varejo. Entre as classificações 
utilizadas, a de Beckman (1973), está entre as mais abrangentes. O autor propõe os critérios 
de propriedade de estabelecimento, tipo de negócio, tamanho de estabelecimento, grau de 
integração vertical, tipo de relação com outras organizações, método de contato de 
consumidor, tipo de localização, tipo de serviços prestados, forma legal de organização e, por 
fim, organização administrativa ou técnica operacional. 

Classificação do Varejo segundo Parente 
Já de acordo com Parente (2000), as instituições varejistas podem ser classificadas segundo 
vários critérios. Inicialmente, o autor caracteriza as empresas de acordo com o tipo de 
propriedade. Num segundo momento, elas são classificadas em dois sistemas: varejo com loja 
e varejo sem loja. Os varejistas com loja estão classificados em três espécies: varejo 
alimentar, varejo não alimentar e varejo de serviços. Como varejistas sem lojas, os seguintes 
tipos estão identificados: marketing direto, venda direta, máquina de venda automática e 
varejo virtual. 

Classificação do Varejo segundo Kotler 
Segundo Kotler (1994), os varejistas assumem uma grande variedade de tipos e novos tipos 
continuam surgindo. Entre as várias classificações, Kotler adota a seguinte: lojas de varejo, 
varejo sem loja e organizações de varejo. 

As lojas de varejo são agrupadas em diversos tipos de lojas: lojas de especialidade, lojas de 
departamento, supermercados, lojas de conveniência, super lojas, lojas de descontos, varejos 
de liquidação e, finalmente, os centros comerciais. 

Os centros comerciais geralmente localizam-se em áreas mais antigas das cidades, com 
trafego intenso de veículos e predominam em regiões centrais. A tendência ao deslocamento 
para regiões periféricas, em virtude dos hábitos e residência dos consumidores, além da 
saturação dos grandes centros explica o crescimento deste tipo de varejo, objeto deste estudo. 

Para Rojo (2003, p. 157), o centro comercial está localizado em geral nas regiões mais antigas 
das cidades, de alto fluxo de pessoas muitas vezes a caminho do trabalho e em regiões 
centrais. Geralmente, é elevado o número de pessoas que moram e freqüentam essas regiões. 
Via de regra, o centro comercial é formada por várias lojas de pequeno porte, cada qual 
especializada em um tipo de produto diferente. O varejo de serviços também tende a ser muito 
forte nessas regiões. Grandes lojas estão localizadas, muitas vezes, em regiões mais afastadas, 
pois os pontos em algumas regiões centrais podem ser muito caros e os espaços são raros. 

Em algumas circunstâncias, formam-se concentrações de lojas especializadas, constituindo 
um centro comercial com poder de atração muito forte. 

 

3. O processo empreendedor 
Embora inicialmente vinculado unicamente à “descoberta e exploração de oportunidades 
criativas” (SHANE e VENKARAMAN, 2000), o empreendedorismo, além de ser associado à 
criação de novos negócios, também pode ser associado ao desenvolvimento, à expansão das 
atividades de negócios já existentes. Nesta última linha de pensamento, o conceito é 
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concebido “como meio de crescimento e renovação para grandes empresas“. (BIRCH, apud 
PAIVA JR. E CORDEIRO, 2002). 

Numa tentativa de classificar as duas definições do empreendedorismo em vertentes 
dicotômicas, Fillion (apud VIDAL E SANTOS Fo., 2002), vincula Aos economistas a 
associação do termo com a inovação organizacional, enquanto vincula Aos 
comportamentalistas a associação do empreendedorismo com aspectos criativos e intuitivos, 
ou seja, da identificação de oportunidades e criação de novos negócios. 

O brasileiro é um dos povos com intenso espírito empreendedor. Segundo pesquisa 
internacional relatada por Dornelas (apud Paiva Jr. e Cordeiro, 2003), “para cada oito 
brasileiros em idade adulta, um está abrindo ou pensando em abrir um negócio”. Zilber et. al. 
(2003) explicam essa incidência também pela “ privatização das estatais e enxugamento das 
empresas privadas”, que tem levado à existência de maior número de “profissionais  no 
mercado de trabalho que buscam a recolocação e novas oportunidades de investimento”. 

Apesar do estímulo dado pelo surgimento,  na década de 1990, de entidades como o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), impressiona a taxa de 
mortalidade dos novos empreendimentos (Dornelas, 2001, p.25). 

Pesquisa desenvolvida pelo BNDES detectou que, das empresas criadas em 1996, 47,7%  
foram fechadas em três anos. As causas apontadas pela pesquisa do BNDES concentram-se na 
falta de recursos e acesso a crédito. Entretanto, o Sebrae aprofundou a pesquisa, entrevistando 
“inclusive donos de empresas falidas entre 1988 e 1999” e concluiu que, além de uma boa 
gestão, é necessário um planejamento prévio para a sobrevivência das novas organizações.  
(BNDES, apud Jimenez, 2002), ou seja, a eficácia do processo empreendedor. 

Alguns estudos realizados no contexto nacional (VALE et al, 1998; BEDÊ e AZZONI, 1999 e 
ALVES et al, 1999), mostraram que, além de variáveis externas como a instabilidade 
econômica, escassez de recursos, saturação do mercado, entre outros, contribuem para a 
mortalidade dessas empresas, assim como o grande despreparo no tocante às práticas 
gerenciais. Em outras palavras, é preciso seguir e desenvolver todo um processo 
empreendedor, dentro de um processo de planejamento bem elaborado definindo quais etapas 
devem ser vencidas e quais ações devem ser tomadas. 

Na visão de Hisrich e Peter (apud Dornelas, 2001), o processo empreendedor desenvolve-se 
na seguinte sequencia: identificar e avaliar a oportunidade; desenvolver o plano de negócio; 
determinar e captar os recursos necessários e; gerenciar a empresa criada. Degen (1989), 
concorda com essa seqüência processual em parte, pois argumenta que o plano de negócios 
deva ser a terceira, e não a segunda etapa. Para ele, após a identificação da oportunidade, é 
preciso desenvolver o conceito do negócio. Isto implica em descrever: a necessidade do grupo 
de clientes que se pretende atender, com algo (produto ou serviço) que se sabe fazer a um 
custo que esses clientes estão dispostos a pagar. 

O conceito do negócio pode ser representado por um tripé. Em um, as diversas necessidades 
que podem ser atendidas; no segundo, os segmentos potenciais e, no terceiro, as formas 
alternativas de atender a cada combinação de segmento ou necessidade. O desenvolvimento 
do conceito do negócio exige a identificação dos riscos em cada alternativa. Isso pode ser 
feito através do levantamento de experiências similares vivenciadas por outros 
empreendedores, o que também justifica a metodologia apresentada aqui neste estudo. 

Esta pesquisa do levantamento de experiências de trabalho de outros empreendedores, para 
identificar formas de superação de problemas específicos, é considerada por Whiteley (1996), 
como um dos imperativos da qualidade, e é denominada por ele, como “aprenda com os 
vitoriosos”. Chega a orientar sobre “a escola dos nove passos” para aprender com os 
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vitoriosos. Embora destinada a organizações já existentes, é uma boa orientação para 
empreendedores como forma de aprendizado. Em sua orientação, devem ser identificados os 
problemas específicos sobre os quais se busca orientação, selecionadas as empresas que 
tenham solucionado tais tipos de problemas, desenvolver objetivos específicos antes da visita, 
elaborando lista de perguntas como guia e realizar a visita. Como última recomendação a 
empreendedores iniciantes, o autor recomenda: mostre às firmas visitadas os resultados da 
visita; no caso, após estar o empreendimento em funcionamento. 

Retomando, no processo empreendedor, após a identificação da oportunidade, passa-se à 
definição do conceito do negócio, para o que se pode aplicar a metodologia de Whiteley de 
aprender com o sucesso alheio. Nesse aprendizado, podem-se identificar os riscos do 
empreendimento e estudar medidas para minimizá-los: é a seqüência do processo 
empreendedor, na visão de Degen (1989, op. cit, p.65) 

O próximo passo do processo, na visão do autor, é avaliar o potencial de lucro e crescimento 
do empreendimento e definir a estratégia competitiva. Só passando por todo esse processo é 
que o empreendedor está apto a elaborar seu plano de negócio, implementar o 
empreendimento e gerir sua operacionalização. O Quadro 1 mostra a seqüência do processo 
na visão de Degen e Hisrich e Peter. 

 
A visão de Ronald Degen A visão de Hisrich, R.D. & Peter, M.P. 

 
1-Identificar a oportunidade e coletar informações  1-Identificar e avaliar a oportunidade  
2- Desenvolver o Conceito do Negócio : 
2.1- Identificar Riscos 
2.2- Procurar Experiências similares 
2.3- Estudar medidas para reduzir riscos 
2.4- Avaliar Potencialde Lucro e Crescimento 
2.5- Definir a estratégia competitiva 

 

3- Implementar o empreendimento:  
3.1- Elaborar Plano do Negócio 

2-Desenvolver o Plano de Negócios 

3.2- Verificar viabilidade do negócio 3-Determinar e captar os recursos necessários 
3.3- Operacionalizar e gerir o negócio  4-Gerenciar a empresa criada  
Fonte: Adaptado  de Degen , 1989; e Hisrich, e Peter, apud Dornelas, 2001. 

Quadro 1- Equivalências dos passos do processo empreendedor nas visões de Degen e Hisrich 

 

O sucesso de novos empreendimentos não somente dependente dos fatores externos já 
explicitados, ou do desenvolvimento adequado do processo empreendedor, mas também do 
comportamento empreendedor, que pode levar as organizações emergentes ao sucesso ou ao 
fracasso. 

Nesse enfoque, o comportamento empreendedor assemelha-se ao conceito de orientação 
empreendedora, identificado por Lumpkin e Dess (1996) como  um processo associado a 
métodos, estilos e escolhas estratégicas. Segundo Mc Clelland, o comportamento 
empreendedor pode ser caracterizado em diferentes categorias: realização, englobando a 
busca de oportunidades e iniciativa, exigência de qualidade e eficiência, persistência, 
independência e autoconfiança; planejamento e resolução de problemas, englobando correr 
riscos calculados, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e 
monitoramento sistemáticos e; influência, englobando itens de relação com as pessoas, como 
comprometimento e persuasão e redes de contato (VITAL e SANTOS, 2000). 
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4. Metodologia 
A pesquisa foi realizada em um Centro de Compras localizado em um município do interior 
do Estado de São Paulo. O médodo utilizado para a coleta das informações foi o da pesquisa-
ação. Segundo Thiollent (1997, p. 14) “a pesquisa-ação consiste essencialmente em acoplar 
pesquisa e ação em um processo no qual os atores implicados participam, junto com os 
pesquisadores, para chegarem interativamente a elucidar a realidade em qeue estão inseridos”. 
A experiência acadêmica dos autores em realação ao tema varejo e empreendedorismo foi 
utilizada como subsídio a coleta e análise dos dados. 

 

4. Resultados 
Conforme a revisão de literatura e pelo acompanhamento dos resultados da análise do caso 
em estudo, o processo empreendedor foi descrito pelas seguintes fases: (1) identificação da 
oportunidade; (2) escolha do negócio; (3) identificação dos riscos; (4) elaboração do plano de 
negócio; (5) análise dos resultados financeiros; (6) lançamento; (7) estratégia inicial e (8) 
acompanhamento dos fatores críticos de sucesso. 
A processo empreendedor começa com a identificação da oportunidade. Por ter ampla 
experiência no segmento de varejo, como proprietário de um empreendimento varejista e 
frente as grandes mudanças ocorridas no varejo, surgiu a idéia em criar um novo 
empreendimento varejista que permitisse ao pequeno empreendedor estruturar seu próprio 
negócio de forma atrativa, em um local diferenciado, seguro e em condições de poder, além 
de cobrir seus custos, obter retornos sustentáveis. 

Após o amadurecimento da idéia forma avaliados os fatores que poderiam nortear o 
desenvolvimento da idéia de criar uma galeria de lojas, um Centro Comercial, contanto, para 
isso, com uma área própria suficiente para a construção. Para o desenvolvimento do negócio, 
efetuaram-se pesquisas: num primeiro momento para coletar dados sobre o negócio Centros 
Comerciais junto a Associações de Shoppings Centers e buscando informações junto a 
Instituições e bibliografias especializadas no negócio. 

Em um segundo momento realizou-se uma pesquisa quantitativa composta de entrevistas 
realizadas por meio de questionário. As entrevistas foram realizadas na área de influência em 
que a Galeria estaria sendo construída, partindo-se de áreas geográficas pré-determinadas (sul, 
norte, leste e oeste do empreendimento). A escolha se deu através de amostragem não 
probabilística por quotas baseadas nas áreas acima citadas. O questionário foi composto de 21 
(vinte e uma) questões, dentre as quais, 6 (seis) possuíam mais de um item a ser respondido, 
quinze eram fechadas, nove semi abertas e onze abertas. O grupo amostral partiu de uma 
população provável de 800 casas, sendo determinada uma razão para ser seguida em cada 
quarteirão para contribuir para uma melhor confiabilidade dos resultados. 

O segundo passo do processo foi a escolha do negócio. A opção pelo Centro de Compra 
surgiu diante da perspectiva apontada pelo varejo do crescimento de pequenos centros 
comerciais que abrigam um mix de pequenas lojas e que atendem as necessidades da área de 
influência, bem como a oportunidade de crescimento do varejo voltado para bairros, fugindo 
dos centros, ou seja, do comércio de rua tradicional. A Galeria foi projetada para abrir 17 
lojas, variando de 44m2 e 64 m2 composto pelo mix de lojas distribuídas em alimentação, 
moda, esporte e serviços. 

Em um terceiro momento, foram identificados os seguintes riscos: a concorrência por região 
de lojas especializadas operando em nível local, que não conseguir locar e compor o mix de 
lojas para a inauguração do empreendimento, pois tratando-se de uma cidade do interior e 
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com características provincianas, a inauguração sem a locação de um número razoável 
passaria a imagem de que o negócio já estava nascendo sem perspectivas de crescimento e, 
desenvolvimento o não posicionamento do negócio, acarretaria alavancagem financeira alta; 
embora tinha sido feito planejamento do projeto em termos de custos, uma preocupação foi 
acompanhar financeiramente o orçamento previsto com o realizado e, por fim, a preocupação 
com a situação da economia nacional, instável e iniciar um período de inflação e recessão que 
afetasse o segmento. 

Para a realização do plano de negócio foram coletados, em Centros Comerciais já existentes 
na região, informações no que se refere ao mix de lojas, localização, layout, normas e 
procedimentos administrativos do negócio. O plano de negócios foi elaborado juntamente 
com a geração da idéia do empreendimento, partindo para coleta de informações sobre as 
oportunidades e ameaças do negócio. Definiu-se o negócio, prazos e etapas foram trabalhadas, 
procurando, dentro do cronograma, seguir as etapas. Quando alguma fase não era cumprida, 
trabalhava-se com maior intensidade nas etapas seguintes com a finalidade de alcançá-las, 
pois dentro de uma programação, era necessário inaugurar o empreendimento próximo a 
época de Natal, fator de oportunidade para os futuros lojistas do empreendimento. 

O plano foi estruturado basicamente em quatro etapas: primeiro a definição do negócio que 
foi o modelo do Centro Comercial por localizar-se numa área mais tradicional da cidade, com 
tráfego intenso de veículos, procurando atrair os consumidores da área de influência; 
programação do início do empreendimento bem como o seu término e; acompanhamento 
financeiro do negócio, ou seja, o acompanhamento dos custos fixos identificados pelo 
engenheiro assessoria contábil e financeira, as despesas, taxas, impostos e a reserva destinada 
para o lançamento do empreendimento e, por fim, a prospecção dos futuros lojistas. 

Após pesquisa de mercado, verificou-se a necessidade e a expectativa dos clientes residentes 
na área de influência quanto ao perfil dos empreendimentos (tipos de lojas) que deveriam 
compor o mix da loja. Para preparar a campanha do lançamento do negócio, utilizou-se de 
uma comunicação intensiva para atrair lojistas e empreendedores para o negócio. 

Para avaliar a expectativa em relação a viabilidade financeira do empreendimento, definiu-
se como base a comparação com outros Centros Comerciais em termos do preço da locação 
da loja por m2 junto às imobiliárias locais. Optou-se por não cobrar a taxa de administração, 
propaganda e condomínio como estratégia de posicionamento rápido para os lojistas. Para os 
cálculos dos custos considerou-se: o investimento inicial; os retornos anuais brutos esperados 
provenientes do número de lojas, deduziu-se impostos incidentes e obteve-se o a receita 
líquida e o retorno do capital investido. 

Como payback considera que o dinheiro do investimento inicial seja todo do patrimônio 
líquido, desconsiderando as despesas financeiras, não considerando o dinheiro no tempo, 
outra análise adotada foi a do valor presente líquido, trazendo os valores futuros para o 
presente, bem como os fatores de juros do valor presente para uma anuidade. 

O valor presente líquido mostrou que, num período de cinco anos, o valor presente líquido, 
assumindo que todas as lojas estariam locadas e desconsideradas as despesas operacionais, o 
investimento apresentava melhores taxas de retorno do que a aplicação no mercado 
financeiro, como também teria a valorização do próprio empreendimento. 

A estratégias de lançamento do empreendimento foi dividida em quatro fases: (1) 
posicionamento da marca da Galeria, com qualidade, preços de mercado, local agradável e 
seguro para fazer suas compras, campanhas em jornais e outdoors; (2) atração dos lojistas 
para locação do espaço com campanha de relações públicas junto a Associações Comerciais e 
órgãos relacionados ao comércio, campanhas em jornais e outdoors; (3) inauguração do 
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Centro Comercial com relações públicas – assessoria de imprensa, mídias em jornais, revistas, 
rádios e TV local, coquetel de lançamento e presença de autoridades e clientes potenciais dos 
lojistas já instalados e; finalmente; os prolongamentos, pós-lançamento, para sustentar o 
posicionamento da Galeria "Centro Comercial". Optou-se pela manutenção das mídias jornal 
e rádio, assim como a criação de eventos promocionais e culturais no local para atrair o 
público. 

A estratégia inicial exige o foco do negócio. Como o negócio caracteriza-se para pequenos 
empreendedores que não possuem um capital de giro suficiente para promoções e 
comunicações. A administração não cobra taxa de propaganda e condomínio, a administração 
destina um percentual da receita para fundos promocionais para divulgação do Centro 
Comercial com caráter institucional posicionando a marca – segurança e facilidade de 
estacionamento - pois conta com um estacionamento próprio. 

O empreendimento encontra-se em seu segundo ano de existência. Os fatores críticos ainda 
permanecem como a perda de poder aquisitivo do consumidor que ocasiona a queda nas 
vendas. Portanto, essas dificuldades para os lojistas podem gerar uma rotatividade das lojas, 
criando um aspecto de fragilidade na administração do negócio. Desafios ainda permanecem, 
“atributos de enorme valia na hora de abrir um negócio muitas vezes derrubam o 
empreendedor quando empresa cresce” (HAMM, p. 86). 

 

5. Considerações finais 
A análise do estudo de caso evidencia a importância do processo empreendedor. Embora não 
seja garantia de sobrevivência ou sucesso do negócio, sua aplicação mostra a existência de 
processos e fases que devem ser contemplados pelo empreendedor. 

Sendo uma descrição de um caso real, o processo, aqui descrito em seus detalhes, pode ser útil 
para empreendedores que desejam explorar as oportunidades oferecidas no segmento de 
varejo, mais especificamente no negócio Centro de Compras. 

Outros estudos, que se utilizem fontes baseadas tanto na experiência acadêmica e empresarial, 
podem propor e descrever o processo empreendedor em outras situações e setores, 
contribuindo para a formulação de um conceito mais amplo e prático do processo 
empreendedor. 
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