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RESUMO

Este artigo apresenta a inovação como fator principal para o empreendedorismo, ou seja, apresenta o empreendedorismo como a criação de algo 
novo a partir da identificação de uma oportunidade, demostrando que para os varejistas, o empreendedorismo não é igual aos outros, pois para 
cada ramo que se deseja seguir tem o seu diferencial. Com o estudo de caso e a entrevista feita em uma loja de varejos de castanhal, analisou-se 
que para se manter no mercado, o empreendedor deve ter cuidado em relação à parcerias, pois é ai que entra o processo de pesquisa constante 
e a excelência que o empreendedor deve ter com estratégias e métodos para se tornar uma empresa da logística de competência ao serviço ao 
cliente. O objetivo da pesquisa é analisar a importância das inovações empreendedoras no setor da área logística, tendo em vista quais os 
métodos que os empreendedores usam para inovar e examina-los para verificar os resultados que os empreendedores têm depois que implantam 
as inovações. A inovação nessa área é essencial para o aprimoramento da loja com base a fluxo de conquistar clientes, onde percebe-se que com 
a implantação de tecnologia, produtos e serviços de qualidade, condições de pagamentos satisfatórios e preços percebidos como justo, é 
essencial para o desenvolvimento logístico atraindo clientes e realizar a expansão no mercado varejista. De acordo com pesquisas, métodos mais 
adotados na inovação no setor logístico foi concluído, implantação de tecnologia, ambiente confortável e o diálogo de compromisso ao cliente 
com base a referência de produtos inovadores e que é de necessidade do cliente, que são fatores que influencia na satisfação dos clientes, fatores 
que são essencial para inovação empreendedora na área logística. Embora esteja se em uma época em que ser empreendedor é quase um 
imperativo, é muito importante lembrar que por trás das novas que vêm revolucionando a sociedade, existe muito mais do que visão de futuro e 
talento individual. Análise, planejamento estratégico-operacional e capacidade de implementação são elementos essenciais no sucesso de 
empreendimentos inovadores. O papel do empreendedor foi sempre fundamental na sociedade. Então por que o ensino do empreendedorismo 
esteve se intensificando somente recentemente? O que é diferente do passado? A diferença é o avanço tecnológico, que requer um número 
muito maior de empreendedores. A economia e os meios de produção e serviços também se sofisticaram, de forma que hoje existe a necessidade 
de se formalizar conhecimentos, que eram apenas obtidos empiricamente no passado. Portanto, a ênfase em empreendedorismo surge muito 
mais como consequência das mudanças tecnológicas e sua rapidez, e não é apenas um modismo. A competição na economia também pressiona 
novos empresários a adotar paradigmas diferentes.
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