


AULA 8 – HABILIDADES DO EMPREENDEDOR
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Objetivos

• Apresentar as características dos empreendedores;

• Destacar os tipos de habilidades empreendedoras



• 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:
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4.2 Características do empreendedor
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4.2 Características do empreendedor

Visionários
Tomam 

decisões
Exploram 

oportunidades
Determinados 

e dinâmicos
Dedicados

Otimistas e 
apaixonados

Independentes Enriquecem
Líderes e 

formadores de 
equipes

Realizam 
Networking

Organizados Planejam Conhecem
Assumem 

riscos 
calculados

Criam valor 
pra a 

sociedade



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
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Oprah Winfrey foi famosa demitida no início de
sua carreira de um emprego de âncora de
televisão na WJZ-TV de Baltimore. Seu chefe a
chamou de "imprópria para notícias na
televisão".

No entanto, ela perseverou e provou que essa
caracterização estava errada. Ela foi
apresentadora e produtora de seu próprio talk-
show, The Oprah Winfrey Show, e tornou-se
presidente e CEO da Harpo, Inc. Mais tarde,
lançou uma revista, O e rede de TV, OWN.

Oprah Winfrey
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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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4.3 Habilidades empreendedoras
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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.
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4.3 Habilidades empreendedoras



SISTEMATIZADAS

• Planejamento

• Determinação

• Visão Crítica

• Decisão

• Busca do Conhecimento

PROFUNDAS

• Autoconhecimento

• Autoavaliação

• Automotivação

• Iniciativa

• Criatividade

• Visão de Futuro

• Assunção de risco

• Persistência
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4.3 Habilidades empreendedoras
- PESSOAIS
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4.3 Habilidades empreendedoras
- INTERPESSOAIS

SISTEMATIZADAS

• Trabalho em equipe

• Comunicação

• Negociação

• Persuasão

PROFUNDAS

• Cooperação

• Sinergia

• Flexibilidade



1. Não é possível desenvolver o empreendedorismo, você deve nascer
empreendedor

2. Todo empreendedor inventou algo na garagem de casa quando
jovem e tem uma personalidade esquisita;

3. Objetivo de todo empreendedor é ser milionário

4. Empreendedores não são muito confiáveis;

5. Um empreendedor precisa tomar riscos enormes

6. Fazer um curso de especialização em Administração de Negócio é a
melhor forma de se transformar num empreendedor
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4.4 Mitos sobre empreendedorismo



1. O que caracteriza o espírito empreendedor?

2. Cite, pelo menos, três características de empreendedores.

3. Segundo Heinrich e Peters, podemos classificar três tipos de
habilidades empreendedores: habilidades técnicas, administrativas
e pessoais. Diferencie essas três habilidades.

14



4. Faça uma pequena entrevista com alguém que você considera 
empreendedor. Não esqueça de citar o negócio no qual o entrevistado 
atua. Você pode usar como pautas para sua entrevista as seguintes 
questões:

a) Há quanto tempo atua no seu negócio?

b) É apaixonado pelo que faz?
c) Que tipo de riscos correu para atingir seus objetivos?

d) Quais características considera fundamentais para um empreendedor?
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