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A CULTURA DO DESAFIO  

EMPREENDEDORISMO 

“Não é a montanha que 
conquistamos, mas a nós 

mesmos”. 
 

(Sir Edmund Hillary  
Primeiro homem a escalar o Mte Everest ) 



 
EMPREENDEDORISMO 

 
• O conceito de empreendedorismo foi utilizado 

inicialmente pelo economista Joseph 
Schumpeter, na primeira metade do sec. XX. 

 

• “ A introdução de uma inovação no sistema 
econômico é um“ato empreendedor”, 
realizada pelo “empresário empreendedor”, 
visando a obtenção de lucro, que é o motor de 
toda a atividade empreendedora.” 



• Empreendedorismo é criar riqueza através de 
novos produtos, novos métodos de produção, 
novos mercados, novas formas de organização 
etc.  

• O empreendedor é responsável pelo 
empreendedorismo, para gerar lucro para a 
organização, e valor para o cliente. 

 
EMPREENDEDORISMO 

 



• "Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo 
que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo 
não tendo forças. É caminhar por lugares 
desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar 
atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de 
que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É 
não esperar uma herança, mas construir uma 
história... Quantos projetos você deixou para trás? 
Quantas vezes seus temores bloquearam seus 
sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a 
felicidade acontecer, mas conquistá-la.“ Augusto Cury. 

 
EMPREENDEDOR 

 



EMPREENDEDORISMO 

Empreendedorismo "é um” fenômeno 
cultural, expressão dos hábitos, práticas 
e valores das pessoas”(*),  
 
sendo necessário esclarecer que o seu 
objeto de estudo não é a empresa, e sim 
o Empreendedor, podendo abranger as 
seguintes dimensões:  



EMPREENDEDORISMO 

# A criação de empresas; 

# Geração do auto-emprego (autônomos); 

# Intra-empreendedorismo (quando o empregado  
    assume a sua dimensão empreendedora);  

# Empreendedorismo Comunitário (compromisso 
    com o meio social, a ética e a cidadania);  

# Políticas Públicas. 



EMPRESÁRIO X EMPREENDEDOR  

"Empresário" é a condição jurídica do 
indivíduo que foi aos órgão públicos e 
registrou uma empresa no seu nome, 
 
enquanto que o "empreendedor" é a 
expressão de um conjunto de 
comportamentos que potencializa a 
condição deste empresário direcionando-
o com mais eficiência rumo aos seus 
objetivos. 

EMPREENDEDORISMO 



O grande desafio pessoal:  
o que você espera de você? 

EMPREENDEDORISMO 

Apesar de ninguém poder “adivinhar” se uma  
empresa vai ou não dar certo, o sucesso  
empresarial não é um jogo de azar, que  

depende do acaso. Se fossemos compará-lo  
com um jogo, seria como um jogo de xadrez. 

 Neste caso, a vitória dependerá da sua  
habilidade de planejar e utilizar estratégias.  

Por sua vez, as estratégias serão resultado do seu 
conhecimento sobre o jogo, sobre o seu  
adversário e, é claro, sobre você mesmo.  



EMPREENDEDORISMO 

A seguir serão colocados alguns pontos sobre os 
quais convido você a pensar sincera e 

profundamente.  

Procure visualizar todos os aspectos 
possíveis dos sonhos, valores e habilidades 
para que esse seja o primeiro passo de uma 

longa e promissora caminhada 
empreendedora. Boa sorte !  



O Empreendedor é alguém que sabe onde, quando e 
como chegar na busca da sua realização pessoal, de 

sua família, empresa ou comunidade e, uma vez 
definidos os seus sonhos, ele os projeta com um 
horizonte futuro de aproximadamente 15 anos. 

“O encontro da preparação com a oportunidade 
gera o rebento que chamamos sorte”  

 O EMPREENDEDOR 



 O EMPREENDEDOR 

Mas o Empreendedor não é um sonhador 
inconseqüente. A partir da sua visão de futuro ele 

elabora todo um planejamento que permita criar as 
condições necessárias à efetiva realização dos seus 
projetos de vida, seja no aspecto pessoal, familiar, 

profissional, acadêmico ou empresarial. Neste momento 
são estabelecidas as metas a serem alcançadas para 

daqui a dez anos, cinco anos, um ano, seis meses, um 
mês e... para o dia seguinte.  

Só é moral o desejo acompanhado da severa 
vontade de prover os meios necessários para a 

sua execução. Ortega Y Gasset  



 O EMPREENDEDOR 

Para o Empreendedor, o novo dia que começa não  
é “parte de uma rotina torturante a ser empurrado  

com a barriga” e sim uma etapa a vencer, um  
degrau a subir rumo à realização dos seus sonhos.  

É aí, na visão estratégica, de longo prazo, que reside 
não o único, mas certamente o maior diferencial  

entre a “visão empreendedora” e o “lugar comum”:  

Enquanto muitos deixam os seus sonhos reféns das dificuldades 
do momento atual (às vezes até perdendo a capacidade de 
sonhar), o EMPREENDEDOR procura agir sobre a realidade 

presente afim de transformá-la ou adequá-la à serviço do seu 
futuro ou dos seus objetivos. 



EMPREENDEDORISMO 

O QUE É SER EMPREENDEDOR ?  

Alguns homens vêem as 

coisas como são,  

e perguntam:  

"Por quê?" 

Eu sonho com as coisas que 

nunca existiram e pergunto:  

Por que não? 
  Bernard Shaw 



 O EMPREENDEDOR 

As palavras de Bernard Shaw traduzem com  força  
e elegância poéticas a essência do espírito 

empreendedor, enquanto a precisão acadêmica do 
estudioso Louis Filion define o empreendedor como 
como “a pessoa que imagina, desenvolve e realiza 

visões”.  

Quaisquer que sejam as fontes de informação  
sempre encontraremos a figura do Empreendedor 
relacionada a alguém inovador, inquieto, criativo, 

planejador e sempre de olho no futuro: 



 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Dez mandamentos do empreendedor de sucesso: 

01 - TENHA INICIATIVA E CURIOSIDADE 

Descobrindo e transformando oportunidades  
em produtos ou negócios inovadores  

“Milhões viram a maçã cair,  
mas só Newton perguntou por quê”.  

Bernard M. Baruch – Conselheiro Presidencial de W.Wilson a D. Eisenhower  



 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Dez mandamentos do empreendedor de sucesso: 

02 - SEJA PERSISTENTE NAS METAS E 
FLEXÍVEL NAS ESTRATÉGIAS  

As estratégias mudam com as circunstâncias 
Seja persistente, não teimoso. 

“Nada está em nosso poder como a própria 
vontade”.  

Santo Agostinho  



 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Dez mandamentos do empreendedor de sucesso: 

03 - CALCULE OS RISCOS  

O empreendedor não está em busca de 
aventuras e sim de resultados.  

"É preciso menos tempo para fazer algo da 
maneira certa do que explicar por que foi 

feito da maneira errada".  
Henry Longfellow  



 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Dez mandamentos do empreendedor de sucesso: 

04 - PERSIGA SEMPRE A MÁXIMA EFICIÊNCIA  

Exceder padrões de qualidade com menores 
custos: este é o desafio. 

“Só o melhor é o suficiente”.  
Autor ignorado  



 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Dez mandamentos do empreendedor de sucesso: 

05 - COMPROMETA-SE COM SEUS PROJETOS 

Dedicação e responsabilidade não são sacrifícios, 
mas investimentos. 

“Não há atalhos para os lugares aos quais 
vale a pena chegar”.  

Beverly Sills  



 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Dez mandamentos do empreendedor de sucesso: 

06 - ESTUDE O MERCADO  

Necessidades dos clientes, competência dos 
concorrentes e condições dos fornecedores: 

este é o seu universo. Conheça-o.  

“O homem pode tanto quanto sabe”.  
Francis Bacon  



 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Dez mandamentos do empreendedor de sucesso: 

07 - ESTABELEÇA METAS  

Desafios de curto, médio e longo prazo são a sua 
estrada. Boa viagem ! 

“O real não está na saída e nem na chegada, 
está na travessia”.  

Guimarães Rosa  



 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Dez mandamentos do empreendedor de sucesso: 

08 - FAÇA UM PLANO DE NEGÓCIOS 

Planejar é projetar hoje aonde se quer 
chagar no futuro, enxergando o caminho  

a ser percorrido e seus obstáculos.  
É o sonho conseqüente.  

“A velocidade só faz sentido quando você sabe 
aonde quer chegar”.  

Autor ignorado  



 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Dez mandamentos do empreendedor de sucesso: 

09 - DESENVOLVA SEU ESPÍRITO DE 
LIDERANÇA 

Forme redes de contatos. Desperte e 
conquiste corações e mentes ! 

“A liderança existe quando há um 
movimento em direção a um objetivo”.  

Amyr Klink  



 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Dez mandamentos do empreendedor de sucesso: 

10 - ACREDITE EM VOCÊ 

Errar faz parte da natureza de qualquer ser humano.  
Fazer dos erros uma oportunidade para se tornar 

melhor, é da natureza do empreendedor.  

“Não é a montanha que conquistamos, mas a  
nós mesmos”. 

(Sir Edmund Hillary - o primeiro a escalar o Monte Everest)  



Questões para avaliação: 

1. O empreendedor e o ego empreendedor 

2. Características e contribuições do empreendedorismo 

3. Vantagens e desvantagens do empreendedorismo 

4. O intra-empreendedorismo 

5. Vantagens e desvantagens do intra-empreendedorismo 

 

 

• Fonte de consulta:  disponível na página. 
                     Empreendedorismo e Intra-Empreendedorismo 

                        É preciso aprender a voar com os pés no chão 

Autor:  Edmundo Brandão Dantas 


