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Resumo
O empreendedorismo é importante para a criação e desenvolvimento de ações tanto
em organizações privadas quanto sociais ou públicas. É uma tendência em função
da competição do mundo atual. Assim, o objetivo deste artigo é pesquisar e
identificar em três intuições públicas as ações empreendedoras desenvolvidas pelas
mesmas, constituindo em um ciclo do empreendedorismo. Sendo que uma delas
trabalha no setor de reciclagem de lixo e, as outras são secretarias municipais de
turismo e de cultura, de municípios distintos localizados, no sul de Minas Gerais. O
estudo é de caráter qualitativo e descritivo, pois possibilita maior detalhamento das
organizações, bem como descrever a realidade investigada, a fim de comparar os
achados encontrados. O objeto de pesquisa são os gestores responsáveis pelas
organizações pesquisadas. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas em
profundidade. Os principais pontos que foram abordados nas entrevistas se referem
as práticas inovadoras introduzidas pelas organizações pesquisadas, como também
mudanças e ações que promoveram a inovação em uma atividade ou serviço
prestado. As categorias analisadas foram: Demanda, que para o estudo é o ponto de
partida, por estimular a inovação, ou seja, é a partir de uma necessidade/demanda
que se faz necessária a criação ou melhoria de algo que já existe. Iniciativa, onde as
ações começam a “engatinhar”, a partir da questão da demanda/necessidade, os
primeiros passos começam a ser dados para alcançar o objetivo proposto. Metas
para atingir os objetivos traçados é importante determiná-las, estas afetam as
decisões e guiam os empreendedores na tomada de decisão, apontando onde
querem chegar. Planejamento, é uma peça fundamental para alcançar a metas a fim
de atingir os objetivos. Ele deve estar associado ao que a organização deseja no
curto, médio ou longo prazo. Estratégia, é considerada a essência da organização,
ou seja plano que engloba as metas, políticas e as ações de uma organização de
forma sinérgica. E Inovação, que é a consequência de boas ideias, sejam elas para
fazer algo diferente, renovador ou simplesmente buscar melhorias internas para a
organização. Assim, o empreendedorismo, pode ser considerado um diferencial a
ser feito com o intuito de maximizar os resultados e promover um diferencial
competitivo.
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