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Gestão e Negócios

RESUMO

Por ser uma atividade de alto risco, faz-se necessário compreender porque e como empreendedores tendem a aumentar suas chances de sucesso 
se estiverem inseridos em um ambiente empreendedor capaz de estimular a inovação e o desenvolvimento empresarial. O trabalho busca 
apresentar os alicerces de atuação empreendedora numa cidade, região ou país, identificando esses fatores como a Cultura Empreendedora. 
Embora seja tema recente na literatura, pode-se dizer que a Cultura Empreendedora é fundamental ao desenvolvimento econômico e social, o 
que a torna capaz de mudar ou transformar a realidade de determinada cidade, região ou país. Por outro lado, as redes de desenvolvimento do 
empreendedorismo (ecossistemas) se referem a um conjunto de condições estruturais que os novos empreendimentos necessitam para apoiar os 
projetos durante seu estágio de vida inicial, contemplando seis domínios inter-relacionados: políticas públicas, capital financeiro, cultura, 
instituições de suporte, recursos humanos e mercados. Assim, torna-se necessário pesquisar, estudar e analisar os elementos de referência do 
ambiente empreendedor de acordo com a realidade específica de cada comunidade ou nação. O trabalho explora este eixo e busca compreender 
mais a fundo como se dá fomento à atividade empreendedora através dos alicerces do desenvolvimento. A cultura empreendedora é o cenário 
para o fomento da inovação, da busca, seleção e identificação de oportunidades. Para que ela ocorra, faz-se necessária uma série de ações com 
foco nos processos, e nas pessoas. Estas devem se sentir motivadas para agir de forma empreendedora, sendo recompensadas por buscar algo 
novo, muitas vezes assumindo riscos e a possibilidade de errar. Cada vez mais as organizações e as sociedades de todos os portes estão 
percebendo a importância e a necessidade de um ambiente empreendedor e da cultura empreendedora, como componentes essenciais para a 
sobrevivência e o sucesso das organizações num mercado competitivo, com mudanças rápidas e constantes. Assim, o problema deste estudo está 
nos questionamentos a respeito das características de um ambiente para atuação empreendedora relacionados à Cultura Empreendedora, bem 
como de um ambiente para atuação empreendedora relacionado às Redes de Desenvolvimento do Empreendedorismo (ecossistema). Busca-se 
também apresentar as características da Cultura Empreendedora e do Ecossistema Empreendedor de Israel. O objetivo geral é conhecer os 
requisitos de um ambiente para atuação empreendedora relacionados à Cultura Empreendedora e aos recursos de apoio ao desenvolvimento. 
Como objetivos específicos buscamos conhecer os requisitos de um ambiente para atuação empreendedora relacionados aos recursos de apoio 
ao desenvolvimento e analisar as características da Cultura Empreendedora e do Ecossistema Empreendedor de Israel. Foram utilizadas tanto a 
pesquisa exploratória como a pesquisa bibliográfica. A pesquisa exploratória proporcionou maior familiaridade com o problema, com vistas a 
torná-lo mais explícito. O levantamento bibliográfico incluiu, além de obras em geral, entrevistas com pessoas experientes no tema e estudo de 
casos concretos. Um fator que justificou este Artigo foi a escassez de trabalhos mais específicos que disponibilizem conhecimentos nessa área, 
favorecendo a sua aplicação nas atividades empreendedoras. Podemos concluir que a cultura empreendedora influencia e proporciona uma 
contribuição bastante destacada nas empresas, sociedades e grupos que a cultivam, uma vez que é fomentadora de inovações, tornando os seus 
atores mais aptos para competir num mercado com mudanças rápidas e contínuas. Também, que os ecossistemas de empreendedorismo
permitem aos novos empreendedores acesso a recursos-chave para a estruturação e consolidação de seus novos negócios.
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