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RESUMO

O empreendedorismo na corrente comportamental tem como ênfase o empreendedor e suas características, as quais possibilitam a segmentação 
dos perfis empreendedores: oportunidade e necessidade. Os empreendedores oportunos tendem a ser movidos pelos próprios sonhos, 
aficionados pelo que fazem, perseveram e arriscam premeditadamente, idealizam edificar empreendimentos, possuem o desejo de lograr êxito, 
sem pretensão em descontinuar o seu ofício empreendedor dado o vínculo emotivo existente e aceitam recursos específicos como medida de 
desempenho do seu afinco. Os empreendedores por necessidade, por sua vez, tendem a não se inserir no mercado como contratados e são 
amparados pelo empreendedorismo na tentativa de atender suas necessidades de subsistência. Por esses fatores observa-se que o uso do termo 
empreendedorismo não é limitante, pois se destina a atender indefinidas percepções das aspirações sociais, o que nos levou a investigar a 
representatividade desses perfis entre os pesquisados, sob objetivo geral de analisar o perfil sócio-econômico e empreendedor dos feirantes do 
mercado popular de confecção e acessórios da cidade de Fortaleza. A pesquisa realizada correspondeu a tipologia exploratória e descritiva, tendo 
natureza qualitativa, valendo-se de estudo de casos múltiplos como estratégia. Para a coleta dos dados, foi utilizada a técnica de amostragem 
não-probabilística bola de neve, com a aplicação de um questionário organizado em blocos de afirmações de concordância, numa escala Likert, 
caracterizadas com as elucidações concernentes às contribuições dos autores presentes no capítulo de fundamentação teórica, bem como 
questões para o conhecimento do perfil sócio-econômico dos pesquisados, totalizando 28 empreendedores alcançados. Ressalta-se que 
preocupações éticas foram assumidas durante o contato com os participantes da pesquisa, partindo do respeito à participação consciente e 
voluntária, inclusive com a disponibilização do termo de consentimento livre e esclarecido. Os resultados revelaram que os empreendedores do 
mercado popular de confecção e acessórios da cidade de Fortaleza possuem características de inovação (SCHUMPETER, 1997), 
comprometimento, iniciativa (DOLABELA, 2008; DORNELAS, 2008) perseverança (NASSIF; GHOBRIL, 2010) e são antenados (MILLER ET AL, 2013) 
aproximando-se, de modo coletivo, ao perfil oportuno. Os resultados também sinalizaram que os empreendedores pesquisados possuem 
repercussões desse perfil em seus negócios, os quais sofrem mutações macroeconômicas que influenciam no incremento do empreendedorismo 
por oportunidade em contraste ao por necessidade, onde atuam.
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