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RESUMO

O presente trabalho apresentará resultados de uma pesquisa, no qual o objetivo foi verificar o planejamento empresarial voltado para o empreendedorismo de sucesso,

conceituar planejamento empresarial voltado para o empreendedorismo, apontar os procedimentos e técnicas do empreendedorismo de sucesso e realizar um estudo junto às

empresas detectando o planejamento para o empreendedorismo d sucesso.A escolha do tema decorreu do fato de que o perfil empreendedor representa um dos fatores que

influenciam na gestão de uma empresa de sucesso. A proposta é a interação e o envolvimento com a realidade empresarial e o conhecimento de aspectos importantes da

economia local. Sendo assim, pesquisar sobre o empreendedor, quanto as suas características e formas de desempenho competitivo. A pesquisa se classifica como descritiva e

exploratória, e um estudo de casos juntamente com a pesquisa de campo, sendo quanti-qualitativa. Para o cenário de pesquisa, foram escolhidas 6 miroemprsas localizadas em

Passos, Minas Gerais e amostra utilizada foi a não probabilística. Para a coleta de dados, foi utilizado o roteiro de observação  estruturada e aplicados os questionários com

perguntas e respostas aberta que permitiu analisar a situação atual da empresa. Alguns dos resultados encontrados mostrou algumas características semelhantes das empresas

como a qualidade nos pratos e no serviço de atendimento. Todas as empresas, exceto uma, usam das mesmas ações para neutralizara concorrência, tais como manter a

confiança do cliente, realizar promoções e permanecer com a qualidade no estabelecimento. Após a coleta de dados foram organizados e classificados de forma sistemática,

agrupado-os e codificando-os. Em seguida realizou a tabulação, disposto os dados em gráficos, servindo para facilitar a compreensão do pesquisador e consequentes análise e

interpretações. 
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