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4.2 Características do empreendedor

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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Veja a seguir as características de empreendedores considerados de sucesso:
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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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Figura 4.2: Boas ideias levam ao lucro

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.

4.3 Habilidades empreendedoras
Assim como foram abordadas características de empreendedores de sucesso, há

habilidades que são desenvolvidas de acordo com o passar do tempo. Essas são as
chamadas habilidades empreendedoras.
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a) Técnicas – relacionadas à redação, atenção, oralidade, organização, treinamento,
trabalho em equipe e know-how técnico.

b) Administrativas – referem-se à criação, ao desenvolvimento e à administração de
empresas.

c) Pessoais – diz respeito ao controle interno (disciplina), risco, capacidade de inovar,
persistência, liderança visionária e orientação para mudanças.

Podemos visualizar cada um desses itens de forma mais clara na Figura 4.3:

De acordo com Hisrich e Peters (2009), podemos classificar as habilidades
empreendedoras em três tipos:
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Já a Escola de Empreendedorismo Zeltzer classifica as habilidades empreendedoras de acordo
com o que segue:
a) Pessoais – habilidades muito particulares.
b) Interpessoais – são oriundas da interação.
c) Sistematizadas – podem ser adquiridas através de treinamento.
d) Profundas – desenvolvidas apenas quando são vivenciadas.

Figura 4.3: Tipos de habilidades empreendedoras
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4.4 Mitos sobre empreendedorismo

De acordo com Revista Exame (2002), existem algumas falsas verdades (mitos) sobre os
empreendedores e o empreendedorismo. Conheça-as através desta entrevista:
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Mito 1 – Não é possível desenvolver o empreendedorismo,
você deve nascer empreendedor
Nos Estados Unidos, os maiores responsáveis pelo surgimento de novos negócios são os
profissionais que foram demitidos de seus empregos e precisaram encontrar uma forma de
sobreviver. São gestores que viraram empreendedores por necessidade.

Mito 2 – Todo empreendedor inventou algo na garagem de casa quando jovem e tem uma
personalidade esquisita
O empreendedor americano médio tem entre 35 e 45 anos, dez anos de experiência numa
grande empresa e um perfil psicológico rico. Empreendedores são pessoas normais, como eu e
você.

Mito 3 – O objetivo de todo empreendedor é ser milionário
Todos os empreendedores que entrevistei, mesmo os que ficaram ricos, afirmam que isso não é
verdade. O que os motivou foi a vontade de criar algo novo e não a pergunta: bom, o que eu
posso fazer para ficar rico?
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Mito 4 – Empreendedores não são muito confiáveis
Essa visão era muito comum quando eu era jovem. Agora responda: onde estão acontecendo os
maiores crimes do mundo dos negócios? Nas grandes empresas. Não faz sentido dizer que um
empreendedor deve ser menos respeitado do que um Chief ExecutiveOfficer (CEO).

Mito 5 – Um empreendedor precisa tomar riscos enormes

Mito 6 – Fazer um curso de Especialização em Administração de Negócio

(MBA) é a melhor forma de se transformar num empreendedor
Minha recomendação aqui é: economize seu dinheiro. O conhecimento sobre gestão vai fazer
falta depois que sua empresa atingir certo tamanho. Nessa hora pode ser uma boa ideia
contratar alguém com um MBA.
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Nesta aula, conhecemos um pouco mais sobre as características dos
empreendedores de sucesso, os tipos de habilidades sobre a ótica dos autores
Hisrich e Peters e também da Escola de Empreendedorismo Zeltzer, assim como
o perfil de um empreendedor e falsas verdades que o senso comum apresenta
acerca do assunto.
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Atividade de aprendizagem

1. Faça uma entrevista com alguém que você conhece e considera como alguém
empreendedor. Nesta tarefa você deverá abordar questões como:

2. Há quanto tempo atua em seu negócio?

3. Qual foi sua principal motivação para iniciar o negócio?

4. Éapaixonado pelo que faz?

5. Que tipo de riscos já correu para atingir seusobjetivos?

6. Quais características possui que considera específicas de um empreendedor?

7. Emalgum momento pensou em desistir do empreendimento?
21


