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Epígrafe

Empreendedorismo compreende a tendência ou a
corrente seguida por quem, conscientemente e
livre de cargas impositivas de quaisquer
naturezas (de superiores hierárquicos, por
exemplo),
desenvolve
a
“disposição
ou
capacidade de idealizar, coordenar e realizar
projetos, serviços, negócios; a iniciativa de
implementar novos negócios ou mudanças em
empresas já existentes, geralmente com

alterações que envolvem inovação e riscos; e o
conjunto de conhecimentos relacionados a essa
forma de agir”. O empreendedor idealiza, planeja
e age racionalmente, com base em informações e
fatos; e afirma: eu sou capaz, eu posso e eu vou
fazer. Ele realiza. Empreendedores são pessoas
que aprenderam a aprender e desenvolveram a
capacidade de desafiar o statu quo e inovar
constantemente.
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ENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Ser um empreendedor é muito mais
que ter vontade de chegar ao topo de
uma montanha; é conhecer a
montanha e o tamanho do desafio;
planejar cada detalhe da subida, saber
o que você precisa levar e que
ferramentas utilizar; encontrar a
melhor trilha, estar comprometido com
o resultado, ser persistente, calcular
os riscos, preparar-se fisicamente;
acreditar na sua própria capacidade e
começar a escalada. Aprender a
aprender.

Programa Brasil Empreendedor

EMPREENDEDORISMO

1 Embasamento

Empreendedor é aquele que empreende
(realiza e inova com determinação); que
desenvolveu faculdades, conhecimentos e
habilidades de ser laborioso, ativo, perspicaz
e ousado; que aprendeu a almejar com
tenacidade, dentro dos limites determinativos
da lei, da ordem e da moralidade. Ser
empreendedor é ter ambição e disposição
para conquistar seus ideais de realização,
inovação e melhoria contínua progressiva.

Houaiss 3) a “(1) disposição ou capacidade
de idealizar, coordenar e realizar projetos,
serviços, negócios; (2) iniciativa de
implementar novos negócios ou mudanças
em empresas já existentes, geralmente com
alterações que envolvem inovação e riscos;
(3) conjunto de conhecimentos relacionados
a essa forma de agir”. Por “correr riscos”
entende-se a disposição de confrontar e
solucionar desafios calculados.

Empreendedorismo (de empreendedor + ismo) compreende a tendência ou a corrente
seguida por quem, conscientemente e livre
de cargas impositivas, desenvolve (conforme

Ser empreendedor significa desenvolver e/ou
obter de forma preventiva:
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 conhecimento de todos os pontos fortes e
fracos das oportunidades de negócios;
 domínio dos caminhos críticos dos
eventos (conforme PERT/CPM) que foram
mapeados em projetos e de resultados
pretendidos;
 consciência (autoconfiança adquirida) de
todas as probabilidades de êxito e/ou de
riscos de insucessos (que requeiram
cautela) nos processos decisórios;
 condições de proporcionar garantia de
rentabilidade nos investimentos em novas
parcerias (identificadas a partir da
prospecção de negócios);
 oportunidades imperdíveis de agregar
valores aos sistemas de processos interrelacionados, de potencializar esforços
dos
stakeholders,
de
proporcionar
crescimento profissional e ascensão social
aos colaboradores. Vide Nota Técnica 27
– Envolvimento de Pessoas;
 monitoração e avaliação de projetos,
detecção de anomalias e aplicação de
ações corretivas e preventivas, tendo em
vista erradicar causas-raiz de não
conformidades
reais
e
potenciais
identificadas em sistemas de processos e
produtos.

entusiasta, arrojado, inovador e capaz de
fixar objetivos no mundo dos negócios e nas
relações
sociais”. Consulte
lições
do
1
Sebrae .
Ser empreendedor requer o aprimoramento
de expertise no respectivo ramo de atuação e
a sagacidade própria de quem é capaz de
aprender a realizar em moto contínuo:
fazendo. Invoca-se aqui a metáfora criada a
partir da imagem exagerada do aviador que
efetua reparos no motor do aeroplano em
pleno voo. O empreendedor sempre faz girar
o PDCA do processo de criação. Vide Nota
Técnica 30 – Melhoria Contínua.
O empreendedorismo recompensa àqueles
que cultivam boas práticas de gestão da
qualidade e de produção enxuta, sem
desperdícios; se capacitam diante dos
desafios cotidianos; e introjetam virtudes
reconhecidas
como
essenciais
ao
desenvolvimento de atitudes proativas de
sucesso
contínuo
diante
da
vida.
Empreendedores
são
pessoas
que
aprenderam a aprender e desenvolveram a
capacidade de desafiar o statu quo e de
inovar constantemente.

O empreendedorismo é o somatório de
princípios e práticas indutores da otimização
de resultados a serem seguidos por “quem é

2 Características do Empreendedor

Como foi enfatizado, empreendedor é o
colaborador capaz de sustentar sua
performance profissional ao vencer os
desafios de criatividade e produtividade que
lhe
foram
apresentados;
que
exibe
características que nos permitem identificá-lo
como proativo; e que age eticamente sob
quaisquer circunstâncias. No Manual do
Praticante – Empretec - Sebrae1 são
atribuídas as seguintes características do
empreendedor (transcrição ipsis litteris):

 Busca de Oportunidades e Iniciativas
Faz as coisas antes de solicitado, ou
antes, de forçado pelas circunstâncias.
Age a fim de expandir o negócio para
novas áreas, produtos ou serviços.
Aproveita oportunidades fora do comum
para começar um negócio, obter
financiamentos, equipamentos, terrenos,
local de trabalho ou assistência.
 Persistência
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Age diante de um obstáculo. Age
repetidamente ou muda de estratégia a
fim de enfrentar um desafio ou superar um
obstáculo.
Assume
responsabilidade
pessoal pelo desempenho necessário
para atingir metas e objetivos.
 Comprometimento
Faz um sacrifício pessoal ou despende
um esforço extraordinário para completar
uma tarefa. Colabora com os empregados
ou se coloca no lugar deles, se
necessário, para terminar um trabalho.
Esmera-se em manter os clientes
satisfeitos e coloca em primeiro lugar a
boa vontade em longo prazo, acima do
lucro e curto prazo.
 Exigência de Qualidade e Eficiência
Encontra maneiras de fazer as coisas
melhor, mais rápidas ou mais barato. Age
de modo a fazer coisas que satisfaçam ou
excedam
padrões
de
excelência.
Desenvolve ou utiliza procedimentos para
assegurar que o trabalho seja terminado a
tempo ou atenda a padrões de qualidade
previamente combinados.
 Disposição
Calculados

para

Correr

específicas. Estabelece objetivos de curto
prazo, mensuráveis.
 Busca de Informações
Dedica-se
pessoalmente
a
obter
informações de clientes, fornecedores e
concorrentes. Investiga pessoalmente
como fabricar um produto ou fornecer um
serviço. Consulta especialistas para obter
assessoria técnica ou comercial.
 Planejamento e Monitoramento
Sistemáticos
Planeja dividindo tarefas de grande porte
em subtarefas com prazos definidos.
Constantemente revisa seus planos,
levando em conta os resultados obtidos e
mudanças
circunstanciais.
Mantém
registros financeiros e utiliza-os para
tomar decisões.
 Persuasão e Rede de Contatos
Utiliza estratégias deliberadas para
influenciar ou persuadir os outros. Utiliza
pessoas-chave como agentes para atingir
seus próprios objetivos. Age para
desenvolver
e
manter
relações
comerciais.

Riscos
 Independência e Autoconfiança

Avalia alternativas e calcula riscos
deliberadamente. Age para reduzir os
riscos ou controlar os resultados. Colocase em situações que implicam desafios ou
riscos moderados.
 Estabelecimento de Metas

Busca autonomia em relação a normas e
controles de outros. Mantém seu ponto de
vista, mesmo diante da oposição ou
resultado inicialmente desanimadores.
Expressa confiança na sua própria
capacidade de complementar uma tarefa
difícil ou ter que enfrentar um desafio.

Estabelece metas e objetivos que são
desafiantes e que têm significado pessoal.
Define metas de longo prazo, claras e

3 Competências do Empreendedor
De acordo com a seção 6.2 – Recursos
Humanos, da ABT NBR ISO 9001:2008, as

competências são estabelecidas com base
em educação, experiência comprovada,
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habilidade e treinamento. É mister que
reconheçamos que o empreendedor é aquele
que primeiramente investiu em suas
competências. Significa que o empreendedor
procura manter-se em conformidade com os
requisitos da família ISO 9000 e não
descuida da sua performance profissional.
Atividades de ensino, pesquisa e extensão
sobre empreendedorismo são oferecidas no
Brasil por diversas instituições de ensino

superior e vêm formando profissionais desde
1998. Segundo afirmação de Jack Harris2, “o
Brasil possui os recursos naturais para
construir
o
empreendedorismo.
Uma
educação mais empreendedora é vista como
um meio de permitir que as pessoas
melhorem sua qualidade de vida e de sua
comunidade, ainda que para muitas falte até
mesmo o conhecimento e habilidades
básicas do empreendedorismo”.

Referência: 1 - www.sebrae.com.br; (2) www.epoca.com.br - Revista Época nº 353, de 21 de fevereiro de 2005. Para
saber mais consulte o seguinte endereço: http://www.empreende.eng.ufmg.br/oquee/.
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