
PROFESSORA: IÚNA CARMO
CONTEÚDO: CARACTERÍSTICAS 
E HABILIDADES DO 
EMPREENDEDOR

DATA: 28/03/2019 



1. Quais são as 3 características básicas de um empreendedor?
2. Você tem disposição para assumir riscos?
3. Cite uma característica empreendedora que você possui.
4. A partir das 7 lições sobre o Walt Disney antes do Mickey, faça um resumo do que

vocês entenderam.
a) Investir em seu talento
b) Ser honesto
c) Se aliar a pessoas com os mesmos objetivos que os seus
d) A oportunidade pode se esconder na dificuldade
e) Concorrentes são importantes para levar ao crescimento
f) Seja humano
g) Não desista dos seus sonhos
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4.1 ESPÍRITO EMPREENDEDOR

E como saber se a pessoa tem um espírito empreendedor?
Através de três características básicas:

• Necessidade de realização
• Disposição para assumir riscos
• Autoconfiança
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4.1 ESPÍRITO EMPREENDEDOR

4.1.1 Necessidade de realização

4.1.2 Disposição para assumir riscos

4.1.3 Autoconfiança

Figura 4.1: Elo das necessidades Fonte: CTISM, adaptado dos autores
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4.1 ESPÍRITO EMPREENDEDOR

4.1.1 Necessidade de realização

As pessoas apresentam diferenças individuais quanto à necessidade de realização.
Algumas têm grande necessidade, outras têm pouca, e ainda existem aquelas que se
satisfazem com o status que adquirem.

As pessoas com maiores necessidades de realização, geralmente, gostam de competir
com certo padrão de excelência e preferem ser pessoalmente responsáveis por
tarefas e objetivos que atribuíram a si próprias. É possível observar essa característica
em pessoas que iniciam novas empresas; elas são ambiciosas e esses traços as
acompanham desde a infância.
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4.1 ESPÍRITO EMPREENDEDOR

4.1.2 Disposição para assumir riscos

De acordo com McClelland (1987), as pessoas com alta necessidade de
realização também têm moderadas propensões para assumir riscos, isto é, elas
preferem situações arriscadas até o ponto em que podem exercer
determinado controle pessoal sobre o resultado; em contraste com situações
de jogo em que o resultado depende apenas de sorte.

 A preferência pelo risco moderado reflete a autoconfiança do empreendedor.

12



4.1 ESPÍRITO EMPREENDEDOR

4.1.3 Autoconfiança

Autoconfiança é um termo usado para descrever como uma pessoa está
segura em suas próprias decisões e ações, o que geralmente pode ser aplicado
em situações ou atividades específicas.

Os empreendedores com autoconfiança enfrentam os desafios que os rodeiam
com total domínio sobre as situações que enfrentam. Os empreendedores de
sucesso enxergam os problemas relacionados a um novo negócio, mas
acreditam em suas habilidades pessoais para superá-los.
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4.2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR

Há quem confunda um bom administrador com um empreendedor, pois
ambos possuem similaridades e diferenças.

Segundo Dornelas (2011), para ser empreendedor é necessário ser um bom
administrador. No entanto, ser um bom administrador não é garantia de ser
empreendedor, pois para isso é necessário, além de possuir habilidades
gerenciais, ousar, criar, ter paixão pelo que faz, assumir riscos e transformar
seu ambiente social e econômico.
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4.2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR

A cada dia é crescente o número de pessoas que se arriscam em empreender
novos negócios e os motivos são variados: o fato de estar desempregado, ter
flexibilidade no horário de trabalho, ficar rico ou mesmo o fato de ter uma
ideia. Porém ter uma ideia e desenvolver um negócio não garante o sucesso do
mesmo. É necessário mais do que isso.

É imprescindível conhecer bem o que se vai fazer e estar disposto a correr
riscos, a inovar, pesquisar e adquirir conhecimentos constantemente.
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