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04. 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?

Atividade ( RESPOSTAS )
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Aluna: Shirlley 
Entrevistado (a): Valdenia
Tipo de negócio: Revendedora de roupas
 
Há quanto tempo atua no seu negócio?
10 anos
É apaixonado pelo que faz?
Sim
Que tipo de riscos correu para atingir seus objetivos?
A concorrência foi um fator primordial, mas também a questão de compras não pagas.
Qual característica considera fundamental para um empreendedor?
Ter amor no que faz e acho que ter um certo tipo de vocação.

Atividade ( RESPOSTAS )
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Aluno: Venicios
Entrevistado (a): Verônica Moura
Tipo de negócio: Comércio – venda de produtos alimentícios
 
Há quanto tempo atua no seu negócio?
12 anos.
É apaixonado pelo que faz?
Sim.
Que tipo de riscos correu para atingir seus objetivos?
A concorrência, que era maior quando comecei.
Qual característica considera fundamental para um empreendedor?
Gostar do que faz, além de ter muita determinação e pensar no futuro.

Atividade ( RESPOSTAS )
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Aluno: Aline
Entrevistado (a): Luana 
Tipo de negócio: Lanchonete L&L lanches
 
Há quanto tempo atua no seu negócio?
11 anos.
É apaixonado pelo que faz?
Sim.
Que tipo de riscos correu para atingir seus objetivos?
Concorrência, questões financeiras,  incertezas.
Quais características considera fundamentais para um empreendedor?
Ter uma visão de futuro,  produtos e preço bons. Identificar a necessidade do local.

Atividade ( RESPOSTAS )
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Aluno: Tamires
Entrevistado (a):
Tipo de negócio:
 
Há quanto tempo atua no seu negócio?
Já atua na área de produção de farinha há 12 anos
É apaixonado pelo que faz?
Ele falou que é apaixonado pelo que faz sim, que só pode agradecer a Deus, 
nada a reclamar, que o bom é acordar todos os dias e saber que está com 
saúde e coragem para correr atrás.

Atividade ( RESPOSTAS )
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• Que tipo de riscos correu para atingir seus objetivos?
Corremos muito risco, por termos de viajar, correr o risco de as vezes ser roubado ou até virar o 
carro nas estradas. A gente corre todos os riscos, para poder conseguir atingir o objetivo que se 
você sonha, não vou falar que é fácil porque não é. É difícil, o fraco ele desiste rapidamente e o 
forte Ele persiste até um dia conseguir, e no final só agradeci a Deus por ser vitorioso..

• Qual característica considera fundamental para um empreendedor?
As características para você ser um empreendedor é você amar e respeitar o próximo, saber 
entrar e sair em todos os cantos fazendo um negócio sem enganar ninguém, É por onde passa 
deixa os caminhos abertos para quando voltar ser bem recebido, É sempre trabalhar para 
tentar ajudar o próximo e não derrubar, se algum dia subir, subir com o seu próprio 
conhecimento e não tentando derrubar o outro, e nunca Pensa enganar alguém isso é muito 
importante.

Atividade ( RESPOSTAS )
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AULA 9 – MOTIVAÇÃO E AUTOMOTIVAÇÃO II

8

Objetivos

• Apresentar a principais teorias sobre motivação e suas 
características

• Apresentar dicas sobre automotivação

EMPREENDEDORISMO



• A teoria de Maslow (1943) é de fundamental 
importância para o estudo da motivação. 

• Para ele, as necessidades humanas não possuem a 
mesma intensidade, elas surgem seguindo prioridades; 

• à medida que as necessidades primárias são satisfeitas, as 
necessidades secundárias  passam a ter ênfase.
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5.2 Necessidades
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• Frederick Herzberg desenvolveu sua pesquisa entre 
contadores e engenheiros na década de  50, onde 
solicitou que os pesquisados registrassem dois 
momentos de seu trabalho: 

• Um momento que se  sentiram muito mal;
• Outro momento em que se sentiram muito bem.

• Ainda pediu que descrevessem que fatores  os 
levaram a tais condições.
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5.2 Necessidades
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Para Alderfer (1973), o indivíduo pode 
transitar entre um nível e outro sem que 
necessariamente esteja satisfeito  no nível 
anterior pode ainda estar no nível mais 
elevado e retornar a níveis mais baixos.

13

5.2 Necessidades
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• Simplesmente para deixar claro que esta é a característica que mais 
identifica o empreendedor. 

• A motivação permite ao empreendedor contagiar outras pessoas a 
ponto de que se sintam também intencionadas a trabalhar em prol dos 
mesmos objetivos de quem os inspirou.
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Por que tanta teoria sobre motivação?



• Automotivação significa motivar a si mesmo, ou seja, buscar razões 
para enfrentar desafios  ou atingir metas sem que necessariamente 
algo externo lhe impulsione a isso. 

• É encontrar razão  para ser melhor do que já é, criar além do que já 
existe, acreditar que é capaz de conquistar aquilo  ao qual se propôs.
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5.3 Automotivação
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5.3 Automotivação

Confie em seu potencial de modo que você possa se tornar cada vez melhor e,  
obviamente, obter sucesso.

Planeje tudo o que deve executar a fim de que o risco de erro seja o menor 
possível. Só  assim o desânimo não poderá abater a luta.

Sempre realize o que gosta, jamais faça algo por obrigação e procure ver o que há 
de  positivo na atividade realizada. Só assim o trabalho poderá ser feito com zelo.
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5.3 Automotivação

Compreenda que muitas vezes o fracasso está relacionado ao sucesso.

Invista em qualificação profissional de modo que esteja sempre agregando 
valor a si  próprio, assim como às pessoas com quem você tem contato.

Saiba onde quer chegar, pois só assim saberá escolher o caminho certo e o 
jeito de caminhar.



Lembre-se que um empreendedor deve ser exemplo e não deve 
desanimar mesmo diante de adversidades, deve manter a 
cabeça erguida e seguir em frente, sempre.
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1. A palavra motivação tem origem do latim, tendo sentindo de 
movimento. Como discutido em aula diversos autores fazem suas 
considerações sobre a definição do termo motivação. Com base 
sintetize em suas palavras o que é motivação.

2. Necessidades, ou motivos, são forças conscientes ou inconscientes 
que permitem um individuo apresentar um comportamento ou 
outro. Nesse aspecto podemos classificar dois tipos de 
necessidades: Primárias e secundárias, diferencie-as.
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Atividades Complementar



3. Maslow foi um estudioso de grande importância por seus trabalhos 
sobre motivação. Ele desenvolveu uma escala, representada por uma 
pirâmide agrupando diferentes necessidades em níveis de hierarquias, 
cite quais são esses em ordem crescente.

4. Herzberg analisou a motivação dentro das organizações por meio de dois 
fatores: Higiênicos e Motivacionais. Caracterize o que acontece em 
empresa quando esses fatores estão ou não presentes.

5. Cite estratégias para automotivação.
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Atividades Complementar
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