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Objetivos

Apresentar algumas características de empreendedores de sucesso.

Destacar os tipos de habilidades empreendedoras.
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4.1 Espírito empreendedor

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.

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 bemsucedido.

Ecomo saber seapessoa tem um espírito empreendedor?
Através de três características básicas: necessidade de realização, disposição para assumir riscos

e autoconfiança.
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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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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.
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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.

Figura 4.1: Elo das necessidades
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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.

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 domesmo. Énecessáriomais 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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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 deMoraes, 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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