AULA 7 – CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR
Objetivos
• Apresentar algumas características de empreendedores de sucesso;
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1)Uma empresa é uma pessoa jurídica que exerce uma atividade para
atingir seus objetivos, que podem ser diretos e indiretos. Cite três objetivos
diretos e três objetivos indiretos.
Objetivos Diretos
• Produção ou comercialização
de bens
• Prestação de serviços
• Atividades comunitárias

Objetivos indiretos
• Lucro
• Satisfação de necessidades
dos clientes
• Responsabilidade social e
comunitária
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2)Podemos classificar as empresas de diversas formas, entre elas pelo
tamanho. Qual ou quais as formas de mensurar o tamanho de uma
empresa?
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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3) A empresa, como pessoa jurídica, possui direitos e deveres que são
marcados e caracterizados a depender do tipo de empresa que a constitui.
Exemplifique os três tipos de empresas discutidos em aula.
•

Empresas Industriais – Artesões e Fábricas

•

Empresas Comerciais – Supermercados, Papelarias

•

Empresas prestadoras de serviços – Hospitais e Escolas
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4) Também caracteriza a constituição do empresa a escolha da área de
negócio, que podem ser: Manufatura, Atacado e Varejo. Cite três exemplo
de empresas pra cada área de negocio

Manufatura
• Padarias
• Gráficas
• Oficinas em
geral

Atacado
• Mantimentos
em geral
• Papelaria
• Brinquedos

Varejo
• Restaurante
• Mercearias
• Drogarias e
farmácias
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Conceitos de empreendedor e
empreendedorismo
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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4.1 Espírito empreendedor
•

•

•

O
empreendedor
é
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 mal estruturada em algo concreto e bem
sucedido.

Necessidade
de realização;

Empreendedor
Autoconfiança

Disposição
para assumir
riscos;
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4.1.1 Necessidade de realização
• 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.

grande necessidade de
realização,

• É possível observar essa característica em
pessoas que iniciam novas empresas; elas
são ambiciosas e esses traços as
acompanham desde a infância.

Pessoas que se satisfazem
com o status que adquirem.

pouca necessidade de
realização,
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4.1.2 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.
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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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Atividade de casa
• 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
SABONETE
 Saúde
 Higiene
 Sabonete
 Limpeza
 Banho

PASTA DENTAL
 Dentes
 Hálito
 Pasta
 Cáries
 Escova
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