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• Apresentar algumas características de empreendedores de sucesso;

• Espírito Empreendedor;

• Características do Empreendedor
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• Empreendedorismo

• Negócio – Ambiente de Negócio

• Cooperativismo

• Empresas
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• Uma empresa é uma pessoa jurídica ou sistema econômico;

• Tem como objetivo exercer uma atividade particular, pública ou de
economia mista;

• Produz e oferece bens e/ou serviços para de atender à alguma necessidade
humana.
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As empresas, de acordo com seu tamanho, podem ser classificadas
segundo critérios universais aceitos, como:

• número de empregados;
• volume de venda;
• ativos em grandes, médias e pequenas empresas.
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Apresentam-se as opções disponíveis:
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A.Defina o tipo 
da empresa

Defina a sua 
participação

Tenha um 
endereço

Contrate um 
contador e 
formule o 

contrato social

Registre o 
contrato na 

Junta 
Comercial do 

Estado

Obtenha o 
CNPJ

Formalize-se 
junto à 

Prefeitura e ao 
Governo do 

Estado



Existe uma grande variedade de negócios à disposição dos
empreendedores; alguns são explorados intensamente, enquanto outros
não.

Os negócios podem ser:

• Manufatura

• Atacado

• Varejo

• Serviços
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• As cooperativas são associações de pessoas com interesses comuns para prestarem
serviços entre si, visando benefícios maiores para todos.

• Nas ultimas aulas aprendemos não só seu conceito básico, mas compreendemos também
as cooperativas podem ser vistas como negócios e empreendimento.

• Com base na classificação e constituição de empresas esquematize uma
cooperativa situando-a nos seguintes quesitos:

• Escolha do Negócio (Manufatura, Atacado, Varejo, Serviços);

• Ambiente do Negócio (Macro e microambiente);

• Ramo das Cooperativas (Agrícola, comercio, produção, infraestrutura, saúde,
educação, especial, etc.)
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• Apresentar algumas características de empreendedores de sucesso;

• Espírito Empreendedor;

• Características do Empreendedor
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Um indivíduo poderá ser considerado um empreendedor quando vender
um produto ou serviço utilizando NOVOS sistemas e/ou meios de
comercialização, distribuição ou de produção como base para uma
empresa, ou para um novo negócio.
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O termo empreendedor (entrepeneur) é de origem francesa e significa “assumir
riscos e começar algo novo”.

Até o presente momento, não há uma definição única sobre
“empreendedorismo". Há, no entanto, um consenso nos diversos idiomas em
que é empregado, onde o termo sugere inovação, risco, criatividade,
organização e riqueza.
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• Segundo Chiavenato (2005) e Lyrio (2008), o empreendedor é também um
agente transformador do meio através do uso das suas ideias.

• Ele geralmente consegue identificar oportunidade para os negócios, tem
habilidade financeira, além de ser criativo e perseverante.

• Aspectos que, combinados adequadamente, o habilitam a transformar uma
ideia simples e malestruturada em algo concreto e bem sucedido.
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• Ecomo 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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• As pessoas apresentam diferenças individuais quanto à necessidade de
realização.

• grande necessidade de realização,

• pouca necessidade de realização,

• Pessoas que se satisfazem com o status que adquirem.
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• 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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B. Disposição para assumir riscos

• 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.

McClelland (1987)
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C. 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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Empreendedor

Necessidade 
de 

realização; 

Disposição 
para 

assumir 
riscos;

Autoconfiança
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• 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.
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• 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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• 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.
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• Porém ter uma ideia e desenvolver um negócio não garante o sucesso do
mesmo.

• Énecessário 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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• Um empreendedor apresenta um conjunto de características próprias de uma
pessoa diferenciada;

• A partir da identificação de uma oportunidade para empreender, ou seja, para
alterar, inovar ou criar algo, esta pessoa dá início a um processo de tomada de
decisão a fim de tornar algo já existente em algo não comum.
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4.2 Características do empreendedor



• Observe exemplos de grandes empreendedores como Silvio Santos, Bill Gattes,
Antônio Ermírio de Moraes, Roberto Justus.

• Todas essas pessoas do mundo dos negócios só ocupam, ou ocuparam, tal
posto devido ao esforço, determinação e paixão pelas suas atividades.

• Toda atividade que é desenvolvida visando pura e simplesmente o lucro, tende
a fracassar.

• O dinheiro é uma consequência do sucesso.
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• Boas ideias levam ao lucro
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• Para ser um empreendedor de sucesso, além de apresentar características
importantes, algumas habilidades são também essenciais para aquele que
empreende.

• São elas:

• habilidades técnicas,

• habilidades administrativas e

• habilidades empreendedoras, sobre as quais trataremos no próximo
tópico.
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• Na aula de hoje trabalhamos

• Conceito de empresas

• Características do Empreendedor
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Atividades de Aprendizagem
• CRIANDO COM LIMITES

• Criem uma propaganda em grupo sobre os seguintes temas: sabonete e
pasta dental

• A única regra é que para construção dessa propaganda não deverão conter
as seguintes palavras
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SABONETE

 Saúde

 Higiene

 Sabonete

 Limpeza

 Banho

PASTA DENTAL

 Dentes

 Hálito

 Pasta

 Cáries

 Escova


