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MÓDULO 1: ALINHAMENTO VOCACIONAL 

 

O empreendedorismo é a competência de criar um negócio do zero e 

gerenciar essa empresa de forma a gerar retorno positivo (valor). 

Muita gente associa a habilidade de empreender com a geração de lucro, 

pura e simples, mas essa não é uma verdade absoluta. 

Empreendedorismo não é apenas abrir empresa, mas uma solução para 

muitas das dores de consumidores e da sociedade como um todo. 

Boa parte das angústias contemporâneas estão relacionadas ao trabalho ou 

ao dinheiro. 

Além disso, ao empreender, você tem a possibilidade de realizar o seu sonho: 

ganhar a vida fazendo o que gosta. 

É muito importante desenvolver uma mentalidade empreendedora e 

características pessoais que impulsionem a empreitada. E, claro, 

conhecimento. 

 

O empirismo e a tentativa e erro têm seu valor, mas o aprendizado formal é 

um grande atalho e poupa o empreendedor de muitas dores de cabeça. 

Só para se ter uma ideia, somente em 2020, mais de 2 milhões e 600 mil 

microempreendedores individuais (MEI) abriram suas empresas no país, o 

maior número absoluto da história. 

Ao todo, são mais de 11 milhões de brasileiros ativos na modalidade, segundo 

dados do Sebrae. 

 

Apesar do número expressivo, certamente, muitas demandas de 

consumidores do seu bairro, cidade, estado e país são mal atendidas ou 

sequer são atendidas. 

 

O que é empreendedorismo? 

Empreendedorismo é a capacidade e disposição para conceber, 

desenvolver e gerenciar um negócio a fim de obter lucro. 

 

É claro que podemos abrir o conceito e trazer outras definições. 

 

Em vez do lucro, podemos colocar que o objetivo do empreendedor é criar 

um valor, gerar um impacto positivo – que pode ou não resultar em lucro. 

 

Quando uma empresa consolidada se arrisca a explorar uma nova área ou 

desenvolve um produto inovador, ela está empreendendo. 
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Seja qual for o caso, estamos falando em enxergar oportunidades e investir 

tempo e recursos (materiais, financeiros e humanos) para explorá-las. 

 

Essas oportunidades normalmente correspondem a um problema ou a uma 

necessidade que a população – ou uma parte dela – possui. 

 

Qual é a importância do empreendedorismo? 

O empreendedorismo faz a economia girar e surge também como uma 

alternativa possível frente ao elevado número de desemprego e falta de 

oportunidades. 

 

O levantamento do Sebrae trazido no início deste artigo é uma mostra disso. 

 

O ano de 2020 foi marcado por uma pandemia que destruiu diversas 

oportunidades de trabalho, deixando o mercado ainda mais prejudicado. 

 

O desemprego no Brasil bateu recordes – 2020 fechou com uma taxa média 

de 13,5% de desocupados, de acordo com pesquisa do IBGE. 

 

Ainda assim, o ano foi o que apresentou o maior número de abertura de MEIs 

(2.659.798). 

 

Ou seja, a abertura do próprio negócio é uma ótima saída para criação de 

novos postos de trabalho em tempos difíceis. 

 

Mas, é claro, que o empreendedorismo não é importante somente em 

momentos de recessão econômica. 

 

Empreendedorismo e inovação, por exemplo, são conceitos que caminham 

lado a lado e ajudam no desenvolvimento da nação. 

 

A partir do momento que uma empresa cria uma solução que, por exemplo, 

diminui os desperdícios na produção em determinada área, ela está 

colaborando para o aumento do custo-benefício desse produto ou serviço. 

 

Por consequência, o tempo e o dinheiro economizados podem ser investidos 

em outro lugar. 

 

Essa é uma das consequências do estudo Entrepreneurship, Norms, and the 

Business Cycle, liderado por Simon C. Parker. 



 

4 | P á g i n a  

 

 

Segundo o autor, crescimento econômico e empreendedorismo caminham 

em paralelo, uma vez que a expansão econômica permite que novos 

empreendedores invistam cada vez mais, gerando receita e trabalho para 

outras empresas também. 

 

Isso sem falar que, logicamente, o financiamento de novos negócios é mais 

favorável quando a economia vai bem. 

 

E, aqui, só estamos abordando os benefícios globais. 

 

Nem estamos falando da satisfação individual de ter um negócio para 

chamar de seu, ser o seu próprio chefe e trabalhar, muitas vezes, com algo 

que desperta a sua paixão. 

 

Como ser um empreendedor? 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

Como ser um empreendedor? 

O empreendedorismo começa com a ideia de um produto ou serviço que 

ofereça a solução para os problemas e necessidades que mencionamos 

acima. 

 

O primeiro passo para ser um empreendedor, portanto, é ter a perspicácia de 

perceber essas oportunidades. 

 

Mas não se trata de mera intuição. 

 

Ela tem um papel importante, é claro, mas é possível partir da racionalidade, 

analisando fatos. 

 

Há cada vez mais dados e informações diversas para embasar a criação de 

novos negócios. 

 

Podem ser escolhidos vários caminhos, por exemplo: 

 

Atender a uma demanda reprimida em determinada localidade 

Desenvolver um produto ou serviço novo, criando um público novo 

Diferenciar-se e chamar a atenção melhorando um produto ou serviço que 

já existe e é conhecido. 

De qualquer maneira, observar uma oportunidade e pensar na solução é 

apenas o começo. 
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Ninguém empreende se não sair do campo das ideias. 

 

O empreendedorismo implica em correr riscos, em colocar o planejamento 

em prática e desenvolver uma empresa. 

 

O caminho mais adequado para isso é obter um Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ), que é o CPF da empresa, a formalização do negócio 

dentro das regras legais. 

 

Qual é o perfil de um empreendedor? 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

Qual é o perfil de um empreendedor? 

O que diferencia um empreendedor de outros profissionais são a sua 

capacidade criativa, a sua fome por aprender e a sua habilidade de se 

readaptar. 

 

Essas são características básicas, mas há outras. 

 

Um empreendedor não se deixa dominar pela zona de conforto, até porque 

sabe que o sucesso do seu negócio depende do desenvolvimento contínuo. 

 

Ele também está muito atento às oportunidades que podem surgir e de que 

maneira elas são capazes de serem aproveitadas da melhor forma. 

 

Principais competências e habilidades do empreendedor 

Confira uma lista de competências e habilidades comuns ao empreendedor 

de sucesso. 

 

Caso não possua alguma delas, não desanime: há sempre tempo para 

aprender e desenvolver novos saberes: 

 

Resiliência: empreender requer superar uma série de desafios. Se você quiser 

ter sucesso nessa carreira, precisa aprender lidar com essas dificuldades e 

superá-las uma a uma 

Liderança: saber motivar, delegar funções e responsabilidades, aceitar e 

compartilhar ideias e inspirar 

Flexibilidade: ter jogo de cintura para se adaptar aos diferentes cenários, estar 

aberto para mudar de ideia e aceitar o contraditório 
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Organização: montar e seguir o planejamento criado, saber gerir seu tempo, 

ter uma rotina muito bem definida, cumprir prazos e antecipar ameaças e 

oportunidades 

Ambição: querer sempre mais e buscar o desenvolvimento constante. Estudar 

as principais tendências e se especializar cada vez mais 

Persuasão: saber convencer investidores e clientes das razões pelas quais eles 

devem preferir os seus produtos e serviços e não os da concorrência 

Autoconfiança: acreditar no seu projeto e nas suas ideias sem descuidar dos 

feedbacks, é claro. 

O que leva alguém a ter o próprio negócio? 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

O que leva alguém a ter o próprio negócio? 

Muitos fatores podem motivar as pessoas a empreender – desde questões 

pessoais até a carência de emprego ou necessidade de aumentar a renda. 

 

No final de 2017, uma pesquisa realizada pela MindMiners sob encomenda 

do PayPal surpreendeu ao revelar que 66% dos brasileiros que desejavam abrir 

seu negócio aspiravam por mais liberdade e autonomia. 

 

Porém, esse quadro mudou diante de forças externas como a crise política e 

econômica, que impactaram a economia nacional, provocando alta no 

desemprego e insegurança quanto ao futuro. 

 

Assim, conforme apontou a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

em 2019 o país alcançou a marca de 23,3% de taxa de empreendedorismo 

inicial, com 38,7% das pessoas entre 18 e 64 anos investindo em seu próprio 

empreendimento. 

 

O estudo também mostrou que, para quase 90% dos empreendedores, a 

escassez de emprego foi uma das razões para começar seu negócio próprio. 

 

Fazer a diferença no mundo foi o segundo motivo mais citado (cerca de 50%), 

seguido por construir riqueza ou obter renda (pouco mais de um terço) e dar 

continuidade a uma tradição familiar (25% das respostas). 

 

Vale destacar ainda que, por causa da pandemia de Covid-19, muita gente 

ficou sem trabalho e decidiu começar a empreender para arcar com as 

despesas triviais e o sustento da família. 

 

Como resultado, especialistas estimam que um quarto da população adulta 

esteja trabalhando em sua própria empresa, tendo como principal razão a 

necessidade. 
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Empreendedorismo de mercado x empreendedorismo social: quais são as 

diferenças? 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

Empreendedorismo de mercado x empreendedorismo social: quais são as 

diferenças? 

Conforme dito anteriormente, o principal objetivo do empreendedorismo é a 

geração de valor e isso fica muito claro quando comparamos o modelo 

mercadológico e as ações sociais. 

 

Ambos os tipos visam algum retorno positivo. 

 

No entanto, o primeiro está mais focado no estabelecimento de diferenciais 

competitivos, se destacar perante a concorrência e, é claro, ter lucro. 

 

Já o empreendedorismo social tem outro tipo de preocupação. 

 

Suas ações estão voltadas para algum problema da sociedade. 

 

Assim, a atuação se volta mais ao estabelecimento de parcerias e ao 

rearranjo das relações entre governo, comunidade e setor público. 

 

Em outras palavras, o modelo busca causar algum tipo de impacto social, 

atenuando uma demanda local. 

 

Isso não significa dizer, por exemplo, que o empreendedorismo de mercado 

não se preocupa com os benefícios que pode agregar à sociedade. 

 

Afinal, seu propósito consiste em atender, justamente, um problema da 

população, atacar uma situação específica. 

 

Uma empresa que produz álcool em gel, por exemplo, atende uma demanda 

global latente, que é a necessidade de higienizarmos nossas mãos com mais 

frequência durante a pandemia. 

 

Ainda assim, ela se encaixa como um empreendedorismo de mercado, pois, 

apesar dessa preocupação social, seu foco está no lucro da venda desses 

produtos. 
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É diferente, por exemplo, de um pequeno atelier de costura que confecciona 

máscaras de tecido com a sobra de material disponível e, em seguida, 

distribui gratuitamente ou a preço de custo para as comunidades carentes. 

 

Aqui, temos um caso de empreendedorismo social. 

 

Tipos de empreendedores 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

Tipos de empreendedores 

O legal do empreendedorismo é que qualquer pessoa pode iniciar um 

negócio e prosperar com ele. 

 

E isso vale mesmo que não tenha as características de que falamos acima, já 

que todas elas podem ser desenvolvidas. 

 

Desse jeito, o mundo dos negócios agrega os mais diversos perfis, porque há 

infinitas possibilidades de áreas a serem exploradas. 

 

Mas podemos definir algumas valências para classificar o empreendedor em 

um perfil genérico, como mostraremos a seguir. 

 

É normal que a pessoa penda mais para um lado do que para o outro, mas 

tenha em mente que o ideal é sempre encontrar um equilíbrio entre as duas 

possibilidades. 

 

Ousado ou conservador? 

O empreendedor ousado é aquele que tem maior disposição para encarar 

riscos, ao contrário do conservador, que não gosta de se arriscar. 

 

Enquanto o primeiro pode, tal qual Ícaro, voar muito perto do sol e queimar 

as asas, o segundo peca justamente por nunca tentar algo novo. 

 

Solitário ou sociável? 

Há pessoas que preferem trabalhar sozinhas, e outras que gostam de mobilizar 

um grande número de pessoas. 

 

A necessidade de sociabilização depende muito da área de trabalho, mas é 

bom não se isolar, assim como não forçar as interações. 

 

Executa ou coordena? 
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Um gestor que mostra aos seus colaboradores que é capaz de executar e não 

apenas mandar ganha muitos pontos. 

 

Mas ele não pode mergulhar no trabalho prático e esquecer de coordenar 

os projetos e pensar na estratégia da empresa. 

 

Amável ou duro? 

A amabilidade é positiva, mas não pode se transformar em uma tendência 

de levar as coisas para o pessoal – ou contribuir para que os colaboradores 

tenham esse entendimento. 

 

Já o chefe que é mais duro no trato pessoal corre o sério risco de passar da 

linha e desmotivar seus funcionários. 

 

O que você precisa saber antes de empreender? 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

O que você precisa saber antes de empreender? 

É possível empreender oferecendo um serviço, desenvolvendo um produto, 

prestando consultoria, agregando pessoas e empresas (economia 

colaborativa) ou fazendo investimentos. 

 

Seja qual for o caminho, procure responder às seguintes perguntas antes de 

começar a empreitada: 

 

Qual é o seu perfil de empreendedor? Seguindo os tipos de que falamos 

acima, como você se definiria? 

Qual o seu propósito? O que o motiva a empreender, além do dinheiro? 

Qual o valor oferecido? O que exatamente você vai oferecer para seus 

futuros clientes? 

Como você produzirá esse valor? Quais serão os recursos (matéria-prima, 

capital, pessoas e parceiros) que serão mobilizados? 

Quem são os futuros clientes? O que eles procuram, qual sua idade, gênero, 

classe social, etc.? 

Qual o diferencial do seu produto ou serviço? O que você vai oferecer que a 

concorrência não possui? 

Qual será a sua dedicação? Vai largar o emprego para abrir o negócio ou 

desenvolvê-lo aos poucos, nas horas vagas? 

Qual a estrutura necessária? O trabalho pode ser feito em casa ou precisa de 

um escritório ou ponto de venda? 

Onde se instalar? Caso seja necessário buscar um ponto comercial, qual é a 

localização ideal para ele? 
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Qual a burocracia que envolve o negócio? Quais as formalidades legais que 

precisam ser cumpridas para a abertura e funcionamento da empresa? É 

viável cumpri-las? 

É claro que algumas respostas podem mudar com o andar das coisas, mas é 

importante tê-las muito claras na cabeça antes de abrir o negócio. 

 

A ligação entre empreendedorismo e inovação 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

A ligação entre empreendedorismo e inovação 

Os conceitos de empreendedorismo e inovação são parecidos. Inovar é criar 

algo novo, enquanto empreender é criar um negócio novo. 

 

O que acontece é que, se esse negócio não trouxer nada de diferente do 

que as empresas já existentes oferecem, suas chances de sucesso diminuem. 

 

Ou seja, é recomendável buscar sempre a inovação ao iniciar uma 

empreitada, pois começar do zero e brigar com empresas que já estão há 

décadas no mercado é muito difícil. 

 

Vale destacar que, para inovar, não é necessário ser um inventor e criar um 

produto mirabolante, completamente novo. 

 

Às vezes a oportunidade está em criar um nicho em uma área bastante 

tradicional, buscar uma diferenciação na qual ninguém pensou antes. 

 

Tomemos como exemplo o comércio de café, um dos segmentos mais 

tradicionais da economia brasileira, pois o grão já foi o principal produto de 

exportação do Brasil. 

 

Oriunda de uma família com tradição no cultivo do café desde 1886, a 

empreendedora Liana Baggio Ometto inovou ao lançar a linha de cafés 

aromatizados, até então inéditos no país. 

 

Ótimo exemplo para se inspirar, não é mesmo? 

 

Vale a pena fazer um curso de empreendedorismo? 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

Vale a pena fazer um curso de empreendedorismo? 

Você provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer que “o mercado é a 

melhor escola”, ou que “é na prática que se aprende”. 
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Realmente, você nunca entenderá de verdade quais são os desafios e 

dificuldades, alegrias e satisfações de um empreendedor, se não sentir na 

pele. 

 

Mas isso não quer dizer que o aprendizado formal seja dispensável. 

 

Pelo contrário, ele garante lições valiosas que às vezes só são aprendidas na 

prática quando sucedem um projeto fracassado e um imenso prejuízo. 

 

A qualificação é fundamental, e você pode começar com o bacharelado 

em Administração da Fundação Instituto de Administração (FIA), única 

graduação da área no país a conquistar nota máxima em todas as 

avaliações. 

 

Se você já possui curso superior, não pare por aí. 

 

A pós-graduação Gestão de Negócios, Inovação e Empreendedorismo é 

uma ótima opção. 

 

Para quem já possui um negócio, mas não quer parar de crescer, nossa 

recomendação é o MBA Gestão de Negócios: Inteligência de Mercado. 

 

Como escolher o segmento ideal para começar a empreender? 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

Como escolher o segmento ideal para começar a empreender? 

Se você tem o sonho de empreender, mas não sabe por onde começar, estas 

seis dicas podem ajudar a escolher o segmento ideal para abertura do seu 

negócio: 

 

1. Estude o mercado 

Procure optar por um negócio que possui um mercado emergente e que 

ainda tem muito a ser explorado. 

 

Nesse sentido, apostar em um nicho mais específico pode ser uma boa ideia, 

buscando uma concorrência mais baixa e um público mais segmentado. 

 

 

2. Conheça seus pontos fortes 

É mais fácil empreender em uma área que você já possui certo domínio para 

que não precise começar tudo do zero. 
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Pode ser interessante fazer uma lista com seus principais interesses e selecionar 

aquelas ideias que considera que têm mais chances de sucesso. 

 

3. Avalie a sua capacidade de investimento e sua tolerância aos riscos 

Alguns empreendimentos exigem um aporte inicial maior. 

 

Se você não tem dinheiro suficiente para essa injeção de capital e possui 

receio de realizar empréstimos, talvez seja melhor optar por um modelo de 

negócio mais barato. 

 

4. Encontre o seu diferencial 

Em um mercado onde existem diversas soluções do tipo “mais do mesmo”, ter 

algum diferencial competitivo é algo fundamental. 

 

Diversos setores pedem por inovação, então, apresente algo de criativo e 

tenha todo um público aos seus pés. 

 

5. Foque na solução de um problema 

A primeira pergunta que você deve fazer antes de se tornar um 

empreendedor é: o que esse produto/serviço agrega à vida das pessoas? 

 

Quando tiver essa resposta, o seu negócio já tem um propósito para abrir as 

portas. 

 

6. Utilize indicadores para a sua tomada de decisão 

Os números não mentem. 

 

Se você tem receio de investir em determinado tipo de negócio, procure 

pesquisar bem primeiro. 

 

Faça um benchmark e veja se existem cases de sucesso no seu segmento. 

 

Caso possua, é um forte indicador de que o seu nicho pode ser escalável e 

lucrativo. 

 

Mitos e verdades sobre o que é empreendedorismo 

 

Mitos e verdades sobre o que é empreendedorismo 

Como explicamos acima, há diferentes definições para o que significa 

empreender, mas esse conceito é cercado por fantasias. 
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Alimentadas por matérias e fotos de celebridades, muitas delas mostram 

empreendedores desfrutando de um estilo de vida glamuroso, cheio de festas, 

champanhe e diversão. 

 

Mas não é bem assim. 

 

Até que a empresa se estabeleça, o mais comum é que o dono e seus sócios 

trabalhem por mais tempo do que trabalhariam se estivessem em um 

emprego tradicional. 

 

Isso porque eles vão precisar estruturar toda a empresa, lidando com questões 

complexas e, por vezes, executando tarefas operacionais enquanto não 

dispõem de uma equipe maior. 

 

Empreendedorismo é sobre tirar um sonho do papel 

Verdade, com ressalvas. 

 

O início de um empreendimento pede uma boa ideia e muita motivação 

para que ela seja posta em prática, por isso, é interessante que essa ideia 

faça parte dos sonhos do empreendedor. 

 

Porém, ele deve estar ciente de que nem tudo será exatamente como 

sonhou, já que o negócio terá de ser validado junto aos clientes em potencial 

e, em alguns casos, apresentado a possíveis investidores. 

 

Ambas as situações podem sugerir a necessidade de mudanças quanto ao 

projeto original para que a solução proposta tenha aderência no mercado. 

 

Ou seja, o sonho pode mudar para se adaptar à realidade. 

 

Empreendedorismo exige apenas conhecimentos na área do negócio 

Mito. 

 

Uma vez que esteja à frente da sua empresa, você vai assumir atividades de 

gestão e liderança que exigem conhecimento para ser executadas com 

sucesso. 

 

Obviamente, sua expertise técnica será essencial, principalmente nos 

primeiros anos do empreendimento, quando você pode precisar executar o 

serviço diretamente para um ou mais clientes. 
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No entanto, à medida em que a carteira de clientes e sua equipe crescerem, 

a tendência é que sua agenda seja muito mais ocupada pela rotina de 

administração e gerenciamento empresarial. 

 

Então, não caia na armadilha de aprofundar os saberes somente na área da 

sua solução. 

 

Empreendedorismo é sobre resolver algo que as pessoas precisam. 

Verdade. 

 

Para que o seu negócio deslanche, é fundamental encontrar uma solução 

para uma demanda que não tenha sido resolvida a contento do consumidor. 

 

Uma vez que ele identifique valor no seu produto ou serviço, ficará mais fácil 

fechar negócio e construir um relacionamento. 

 

Assim, você vai formar uma base de clientes suficiente para manter a 

empresa funcionando. 

 

Empreendedorismo garante um retorno financeiro rápido 

Mito. 

 

Mesmo que você tenha as ferramentas certas, amplo conhecimento técnico 

e de gestão, dificilmente terá lucro logo nos primeiros meses. 

 

Por isso, será preciso ter algum dinheiro em caixa para que o negócio 

funcione no início, além de um bom planejamento para entender em quanto 

tempo virá o retorno. 

 

Se a ideia é ganhar dinheiro rápido, talvez seja mais inteligente buscar uma 

consultoria sobre aplicações financeiras e escolher a mais vantajosa. 

 

Empreender envolve correr riscos 

Verdade. 

 

Seja você ousado ou conservador, o ato de abrir uma empresa certamente 

implica em riscos. 

 

Baixa adesão ao produto ou serviço, concorrência desleal, calotes e falência 

são alguns dos perigos a que qualquer empreendimento está exposto, e a 

chave para lidar com eles é planejar e monitorar. 
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Portanto, antes de se jogar no lançamento da sua ideia, defina modelo de 

negócios, monte um plano coerente e reúna informações básicas para a 

saúde da empresa. 

 

Conforme avançar no seu plano, monitore os resultados para saber se tudo 

está indo bem ou se é preciso fazer ajustes. 

 

Quais são os principais desafios do empreendedorismo? 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

Quais são os principais desafios do empreendedorismo? 

Da mesma forma que empreender tem seus pontos positivos, escolher essa 

carreira também significa ter que enfrentar uma série de desafios, como: 

 

Lidar com a inexperiência de uma carreira nova 

Deixar de ser o funcionário que executa tarefas para ser o chefe que encontra 

as soluções 

Projetar os custos antes de abrir o negócio e manter o balanço financeiro 

equilibrado 

Persuadir investidores e clientes de que o você oferece, de fato, é diferente 

do que o entregue pela concorrência 

Conquistar e fidelizar clientes 

Montar uma equipe, afinal, não se pode fazer tudo sozinho 

Saber lidar com a pressão do mercado de trabalho competitivo 

Conciliar vida profissional com a pessoal 

Cuidar da parte burocrática (contratos, alvarás, tributação). 

13 dicas essenciais para você empreender 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

13 dicas essenciais para você empreender 

Partindo do princípio de que você tem uma boa ideia, viável e promissora, 

para colocá-la em prática, siga os seguintes conselhos: 

 

1. Dedique-se 

Nada vem de graça. 

 

Sem trabalho duro, é praticamente impossível tirar um negócio do papel e 

fazê-lo prosperar. 

 

Se você pretende começar a desenvolvê-lo no tempo livre, enquanto 

mantém o trabalho como funcionário em uma empresa, é preciso ter 

constância. 
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Ou seja, não se desmotivar com o fato de as coisas andarem devagar e 

continuar fazendo um pouquinho a cada dia, até enxergar que é a hora de 

se dedicar ao projeto em tempo integral. 

 

2. Estude 

É o que falamos nos itens anteriores. 

 

Se você tiver a oportunidade, faça uma graduação ou pós-graduação na 

área da Administração. 

 

 

3. Leia 

Depois de concluir o curso, siga estudando por conta própria. 

 

Cultive o hábito da leitura, mesmo que seja lendo obras de ficção ou outra 

área do conhecimento. 

 

Nada é mais benéfico para o intelecto. 

 

Para se inspirar, pense em Bill Gates e Warren Buffett, leitores vorazes que estão 

entre os homens mais ricos do mundo – dê só uma olhada nas 

recomendações de leitura de Buffett. 

 

 

4. Aprenda com os erros 

Você vai errar. 

 

Essa não é uma possibilidade, é uma certeza. 

 

A grande questão é como você vai reagir a esses erros. Chorando? 

 

Não, em vez disso é necessário aceitá-los e, antes de virar a página, refletir 

sobre o que eles lhe ensinaram para não cometer o mesmo equívoco 

novamente. 

 

5. Saiba delegar 

Se você quiser fazer a sua empresa crescer, precisa confiar em outras pessoas 

para delegar a elas atividades importantes. 
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Melhore seus processos de seleção e desenvolvimento de talentos e você 

verá que delegar tarefas ficará muito mais simples. 

 

6. Lidere 

Você é um líder ou apenas um gestor? 

 

Tenha sempre em mente qual a diferença entre os dois: o líder inspira, o gestor 

manda. 

 

Se você tiver uma preocupação verdadeira com seus funcionários, de que 

eles melhorem suas capacidades e cresçam dentro da empresa, será visto 

como um líder de verdade. 

 

7. Amplie sua visão 

É importante ter um olhar 360 graus sobre a empresa e conhecer pelo menos 

o básico sobre cada atividade que ela desenvolve. 

 

E, mais do que isso, saber como os diversos processos internos se relacionam 

entre si, o que caracteriza a verdadeira visão sistêmica. 

 

8. Seja um bom vendedor 

Você pode estar se perguntando para que ser um bom vendedor, se terá um 

parceiro ou equipe para realizar as vendas. 

 

A razão é bastante simples: você vai precisar vender sua ideia para todos. 

 

De investidores a sócios e clientes, todos deverão “comprar” sua solução, ou 

seja, acreditar que ela tem chances de render um negócio de sucesso. 

 

Para tanto, será necessário levantar argumentos convincentes, assim como 

um vendedor que está de olho nas metas e na comissão. 

 

Pode ser interessante estudar algumas técnicas de venda para diferentes 

tipos de público. 

 

9. Peça ajuda 

O caminho do empreendedor é, muitas vezes, solitário, porque ele precisa se 

empenhar para dar vida ao seu projeto. 

 

Entretanto, não significa que ele deva fazer tudo sozinho, sem qualquer 

orientação ou acompanhamento. 
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Mesmo que não tenha um sócio ou uma equipe, utilize seu network (sua rede 

de contatos) para esclarecer dúvidas e conseguir auxílio em diferentes 

questões. 

 

Afinal, ninguém consegue dominar todas as áreas do conhecimento, nem 

tem todas as respostas. 

 

Ao se deparar com dificuldades para trabalhar seu fluxo de caixa, atender à 

legislação ou divulgar seu negócio, peça ajuda a especialistas ou 

empreendedores mais experientes. 

 

10. Corra riscos calculados 

Arriscar é essencial para escalar uma solução e fazer a empresa crescer. 

 

Todavia, a dinâmica de identificar e calcular riscos pode assustar o 

empreendedor que não tiver familiaridade com o mundo dos negócios. 

 

Mas dá para começar aos poucos, coletando dados sobre as possíveis 

decisões e seus impactos. 

 

Assim, você poderá escolher os riscos mais coerentes para seu 

empreendimento, evitando grandes perdas. 

 

Além disso, correr riscos calculados aumenta a competitividade do seu 

negócio, reduzindo as chances de que seja superado pela concorrência por 

ter se tornado obsoleto. 

 

11. Foque na jornada 

Não meça seus resultados com base em um ou poucos episódios infelizes. 

 

Claro que, ao empreender, você tem um propósito e deseja ser bem-

sucedido. 

 

Porém, alcançar o sucesso não resume a vida de um empreendedor. 

 

Como mencionamos acima, haverá erros, falhas e até fracassos que poderão 

surtir um grande efeito negativo para a imagem da empresa, finanças e 

reputação. 
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Nesses momentos, é importante resgatar sua motivação, manter a cabeça 

erguida e lembrar que os insucessos também fazem parte da jornada. 

 

12. Valide suas ideias 

Parafraseando o executivo Sam Walton, “só existe um chefe: o cliente”. 

 

Quanto mais satisfeito, mais dinheiro ele leva para sua empresa, além de 

indicar seus serviços para mais pessoas. 

 

É ele quem deve aprovar suas ideias, caso contrário, elas não serão vendáveis 

– muito menos, lucrativas. 

 

O consumidor deve ser ouvido desde o início da sua empresa, validando a 

solução que será a base do negócio. 

 

Depois, o ideal é consultar alguns clientes selecionados para que deem 

feedback, avaliem mudanças e adaptações para que seu produto ou serviço 

se torne cada vez mais interessante. 

 

13. Construa relacionamentos sólidos 

Ainda que seu negócio seja B2B (voltado para empresas), você sempre irá 

lidar com pessoas e deve trabalhar para deixar uma boa impressão. 

 

Repare que não dissemos “primeira impressão” e, sim, “impressão”, pois cada 

interação conta para construir um relacionamento de qualidade que não se 

desfaça com o tempo. 

 

Não estamos sugerindo que você fique amigo de todos os parceiros, 

fornecedores e clientes, mas que preze por conexões de valor. 

 

Pode até não parecer muito útil no início, mas uma rede de contatos ativa 

oferece uma série de vantagens, como informações relevantes, acesso a 

eventos e dados, aprendizado e até a conexão com potenciais investidores. 

 

O empreendedorismo no Brasil: por que você nasceu para empreender? 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

O empreendedorismo no Brasil: por que você nasceu para empreender? 

De acordo com uma pesquisa do Instituto Endeavor, 61% da população do 

país, ou seja, seis entre cada dez brasileiros, sonha em abrir uma empresa. 
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E muitas acabam realizando esse sonho, apesar das dificuldades burocráticas 

e financeiras que se impõem por aqui. 

 

Porque a outra opção, seguir trabalhando como empregado para uma 

empresa, muitas vezes é pior – por conta da baixa remuneração, estrutura 

ruim, falta de um plano de carreira, entre outros fatores. 

 

Além disso, o povo brasileiro é conhecido por ser muito criativo, uma 

qualidade interessante para o empreendedor. 

 

Para completar, no nosso país há muitos produtos ou serviços de baixa 

qualidade, ou então, nichos que ainda não foram explorados. 

 

Isso significa que oportunidade é o que não falta para inserir uma empresa no 

mercado. 

 

Mas quando você colocar o sonho em prática, lembre-se da época em que 

foi funcionário e ofereça aos seus empregados um bom ambiente de 

trabalho e remuneração compatível com as competências e 

responsabilidades de cada um. 

 

16 empreendedores de sucesso que você precisa conhecer e que vão te 

inspirar 

Empreendedorismo: o que é, vantagens e como se tornar um empreendedor 

16 empreendedores de sucesso que você precisa conhecer e que vão te 

inspirar 

Cada um tem a sua trajetória, e é recomendável deixar que ela aconteça 

naturalmente, sem copiar ninguém. Com um planejamento, é claro, mas 

adaptável ao fluxo de acontecimentos. 

 

No entanto, conhecer, admirar e se inspirar em pessoas que se arriscaram, 

inovaram e alcançaram o sucesso é muito saudável. 

 

Elas podem atuar em áreas completamente diferentes da sua, mas, às vezes, 

somente conhecer sua história é o suficiente para receber uma alta carga de 

motivação. 

 

Abaixo, destacamos 16 empreendedores do Brasil e do mundo que podem 

lhe inspirar. 
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Abilio Diniz 

Um dos maiores nomes do varejo no Brasil, Abilio Diniz adiou o sonho de se 

tornar professor para abrir, junto ao pai, o primeiro supermercado da rede Pão 

de Açúcar, em 1959. 

 

Era o início de sua carreira no empreendedorismo, pautada pelo crescimento 

da rede através da aquisição de pequenos concorrentes. 

 

Aumento nos gastos e impedimento quanto aos reajustes agravaram a 

situação, contribuindo para que a companhia quase fosse à falência no final 

da década de 1980. 

 

Numa atitude ousada, Abilio cortou o número de lojas (de 626 para 262) e 

funcionários (de 45 mil para 17 mil). 

 

A tática deu certo, resultando na recuperação da empresa. 

 

O executivo chegou a enfrentar um sequestro, um processo movido pela mãe 

e a perda do comando do Pão de Açúcar para sua corporação sócia, a 

Casino, em 2012. 

 

Contudo, continuou trabalhando, assumindo a coordenação da BRF e, mais 

adiante, integrando o conselho do Carrefour. 

 

Alexandre Costa 

Costa vendia ovos de páscoa de porta em porta e, com 17 anos, aceitou 

uma encomenda de 2 mil ovos de um tamanho que seu fornecedor não 

produzia. 

 

Foi a oportunidade para produzir por conta própria, iniciativa inspiradora que 

deu origem à Cacau Show. 

 

Antonio Luiz Seabra 

Seabra teve a ideia de criar uma marca brasileira com o mesmo modelo de 

negócio da americana Avon. 

 

Assim surgiu a Natura. 

 

Bill Gates 

Prodígio desde a infância, Bill Gates começou a carreira enquanto ainda 

estudava, desenvolvendo sistemas específicos para empresas. 
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Suas habilidades em programação e a parceria com o amigo Paul Allen 

renderam diversos projetos até que, no segundo ano de faculdade, eles 

conheceram o primeiro microcomputador, chamado Altair 8800. 

 

Numa jogada corajosa, os amigos decidiram ligar para a fabricante da 

máquina – a Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) – e oferecer 

um sistema operacional que seria capaz de rodar nela. 

 

A companhia se interessou, levando Gates e Allen a correr contra o tempo 

para escrever o código do software, que funcionou e os levou a fundar a 

Microsoft, em 1976. 

 

Após combater episódios de pirataria, a empresa assumiu a liderança no 

mercado de softwares para computadores pessoais, rendendo a maior 

fortuna do mundo para Gates. 

 

Elon Musk 

Com a morte de Steve Jobs, Elon Musk virou o empreendedor da moda, 

especialmente entre os amantes da tecnologia. 

 

Musk já foi CEO do PayPal e criou empresas ousadas como Tesla, SpaceX e 

SolarCity. 

 

Fabio Seixas 

Seixas teve uma ideia muito simples, que não era bem explorada no Brasil: a 

venda online de camisetas com estampas diferenciadas. 

 

Assim, surgiu a Camiseteria. 

 

Geraldo Rufino 

Geraldo Rufino tem uma das histórias mais bonitas de empreendedorismo que 

você pode encontrar. 

 

Ex-catador, hoje fatura R$ 50 milhões com empresa de desmanche legal de 

caminhões. 
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Guy Kawasaki 

A família de Kawasaki esperava que ele tivesse uma carreira tradicional, 

atuando como médico, advogado ou dentista. 

 

Porém, ele não se deu bem com o estilo engessado da universidade e decidiu 

seguir seu próprio caminho, cursando MBA na UCLA e trabalhando como 

vendedor em uma empresa de joias. 

 

Anos mais tarde, trabalhou na divulgação do Macintosh para a Apple, saiu 

para fundar empresas e, atualmente, é especialista em Venture Capital no 

Vale do Silício. 

 

Jack Ma 

O homem mais rico da China fundou o Grupo Alibaba, conglomerado 

multinacional de tecnologia. 

 

Além do sucesso financeiro, Jack Ma tem uma história inspiradora de 

persistência. 

 

Jeff Bezos 

O americano Jeff Bezos é um exemplo de visionário: fundou a Amazon e 

apostou na ideia de vender livros online em uma época na qual ninguém 

pensava que essa seria uma boa ideia. 

 

Jorge Paulo Lemann 

Filho de suíços, Lemann é o homem mais rico do Brasil. 

 

Entre seus vários negócios, destaca-se a Ambev, gigante mundial no 

comércio de cerveja e um exemplo de gestão eficiente e lucrativa. 

 

Luis von Ahn 

O guatemalteco Luis von Ahn é outra grande inspiração para os amantes da 

tecnologia. 

 

Criou o Captcha, reCAPTCHA e Duolingo. 

 

Luiza Helena Trajano 

Luiza Helena Trajano transformou a Magazine Luiza, de rede de lojas em 

Franca, no interior de São Paulo, em uma marca que passou a brigar com 

gigantes do segmento no Brasil. 
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Mark Zuckerberg 

Famoso pela criação do Facebook, Zuckerberg teve uma trajetória pautada 

pelo conhecimento e feedback do público. 

 

Então estudante de Harvard, ele decidiu criar um site com fotos para que seus 

colegas votassem nas pessoas mais atraentes. 

 

Essa primeira tentativa foi tirada do ar no dia seguinte, pois sobrecarregou os 

servidores da universidade. 

 

Mas, em seguida, os alunos pediram por uma rede parecida, para que se 

comunicassem com colegas. 

 

De olho na oportunidade, Zuckerberg fundou, em 2004, o Facebook, junto aos 

amigos Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. 

 

Ao longo dos anos, o executivo realizou uma série de adaptações e 

aquisições para manter a corporação competitiva. 

 

Romero Rodrigues 

O Brasil também tem seus empreendedores digitais de sucesso. 

 

O jovem Romero Rodrigues é um exemplo. 

 

Ele fundou o Buscapé, serviço online que compara preços de diferentes lojas 

virtuais. 

 

Warren Buffett 

À frente do conglomerado Berkshire Hathaway, Buffett já ocupou o posto de 

homem mais rico do mundo. 

 

O que chama a atenção são seus projetos sociais e o modo alegre e simples 

com que leva sua vida. 

 

Dicas de livros sobre empreendedorismo 

Neste tópico, apresentamos uma seleção com livros que vão te ajudar a 

empreender com sucesso. 

 

A Startup Enxuta 
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Escrito por Eric Ries, é uma leitura essencial para quem deseja entender – e 

aplicar – a inovação nos negócios. 

 

A Arte do Começo 2.0 

 

Nesta obra, Guy Kawasaki orienta sobre as melhores estratégias para 

começar um projeto, serviço ou empresa. 

 

 

Empreendedorismo 

 

Como o título sugere, Marcelo Nakagawa aborda assuntos básicos para 

quem está começando a empreender, incluindo estudos de casos e 

atividades para facilitar a compreensão. 

 

A startup de $100 

 

Neste guia sobre a abertura de empresas com pouco investimento, Chris 

Guillebeau mostra como 1.500 pessoas transformaram sua paixão em 

negócios lucrativos. 

 

Que tal aproveitar essa oportunidade e entrar no mundo do 

empreendedorismo? 

 

MÓDULO 2: PLANEJAMENTO 

 

 

O planejamento estratégico é uma ferramenta fundamental para o 

empreendedor: nele é possível levar em consideração uma análise interna e 

externa do negócio para formular estratégias com foco em um determinado 

objetivo, mobilizando recursos humanos e financeiros para atingi-lo. 

 

Diversos são os benefícios da utilização deste estudo, dentre eles estão a 

definição de objetivos concretos, economia de recursos financeiros, maior 

probabilidade de atingir os resultados específicos, prever possíveis erros e 

dificuldades que a empresa terá no decorrer da trajetória e trabalhar 

alternativas para solucioná-los de forma prévia, mensurar resultados e propor 

metas, sem contar o fato de proporcionar padrões de desempenho visando 

um objetivo igual e específico, maximizando a eficácia. 

 

Mas, afinal, como montar um planejamento estratégico? A seguir, algumas 

dicas: 
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1. Identifique a missão, a visão e os valores da empresa 

Não é à toa que as empresas de grande porte estudam com zelo a missão, 

visão e valores do negócio. Você, como futuro empreendedor de sucesso, 

também precisa desenvolver estes 3 pilares do seu negócio. 

 

Isso vai lhe trazer considerações importantes para montar o planejamento 

estratégico, como é o caso da forma que a empresa irá se portar no mercado, 

conduta, visão que deseja repassar aos clientes e até mesmo considerações 

de quem será o público-alvo. 

 

O que o negócio significa no mercado? Como você deseja que as pessoas 

vejam a empresa? Qual é o objetivo final ou em que ponto a empresa deseja 

chegar para estar realmente no patamar de sucesso almejado? Essas são 

perguntas que costumam trazer lucidez para montar a missão, a visão e os 

valores da empresa. 

 

2. Defina quem vai participar do planejamento estratégico 

Avalie quem serão as pessoas que participarão do seu planejamento 

estratégico, ou seja, as “peças-chaves” para desenvolvê-lo. Veja, não estou 

falando dos funcionários em si, mas de quem irá auxiliá-lo para desenvolver o 

plano. O ideal é pedir o auxílio dos chefes de cada setor, assim conseguirá 

mais informações internas sobre a empresa, o que permitirá estruturar cada 

setor de forma individual. 

 

3. Tenha em mente os objetivos e as metas da empresa 

O planejamento estratégico visa, no fim das contas, atingir metas e objetivos 

previamente fixados. Todas as ações que são trabalhadas no planejamento 

estratégico têm como único fim concretizar um objetivo. Agora, se você não 

desenvolveu um objetivo ou meta para longo prazo, o seu planejamento 

estratégico terá sido em vão. 

 

Estabeleça objetivos e metas para curto e longo prazo, mas cuidado: devem 

ser concretizáveis, não almeje algo que não terá como atingir no momento, 

apenas ficará frustrado e colocará a sua liderança em uma situação 

complicada e duvidosa na empresa. 

 

4. Saiba quanto você pode gastar 

Esta é uma das melhores dicas que posso dar a você. Ter em mente quanto 

pode gastar ao longo do roteiro/planejamento estratégico é fundamental. É 

comum o empreendedor montar um planejamento estratégico magnífico, 

mas que não tem condição financeira de colocar em prática, ficando 

apenas no papel. 
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Por isso, análise quanto você pode gastar antes de montar o roteiro final do 

planejamento estratégico. 

 

5. Divida o planejamento estratégico em partes 

Divida o planejamento em partes, por exemplo, objetivos, marketing, 

funcionários, fornecedores, vendas e etc. Ao dividir o planejamento será 

possível atribuir a quantia que será investida em cada um, permitindo uma 

melhor organização. 

 

6. Monte um roteiro 

O roteiro é a última coisa a se analisar em um planejamento estratégico, até 

mesmo para você não criar algo que sequer será possível tirar do papel. Esta 

fase é considerada o como fazer o planejamento estratégico, já que você irá 

desenvolver todas as estratégias e atitudes que serão tomadas. 

 

Aqui você deve ter em mente o que deve ser feito para atingir os objetivos, 

bem como um cronograma de quando cada etapa deve acontecer. 

Lembre-se de prever possíveis complicações e erros que podem vir a ocorrer 

na empresa para desenvolver alternativas. 

 

 

MÓDULO 3: ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 

 

Errar no papel é bem melhor do que errar no mercado. Prepare-se para 

elaborar um plano de negócios. O documento descreve por escrito os 

objetivos e quais caminhos devem ser seguidos para alcançá-los, diminuindo 

riscos e incertezas. 

 

Esse planejamento vai demonstrar se o seu negócio é viável, considerando 

estratégia, mercado, operações e gestão financeira.  

 

Planejar-se é um dos passos mais importantes para o empreendedor e pode 

definir o sucesso de sua empresa ou projeto. Com o plano em mãos, o 

empreendedor tem a oportunidade de antecipar-se aos possíveis erros e 

conhecer os pontos fracos e fortes do negócio. Poderá chegar ao mercado 

com mais segurança e conhecimento. 

 

 

 

Análise de mercado 

Analisar o mercado é uma das etapas para a elaboração do plano de 

negócios. Saber quem são os clientes, concorrentes e fornecedores, além de 

detalhar quais são os produtos ou serviços que vai oferecer. 
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Identificar o público-alvo de seu empreendimento é fundamental. Parece 

óbvio, mas é importante lembrar: sem clientes, não há como uma empresa 

existir. 

 

Buscar informações detalhadas sobre quem é esse cliente, onde ele se 

encontra, se ele é pessoa física ou jurídica, como ele se comporta e o que ele 

busca no mercado. 

 

O levantamento dessas informações pode ser feito por meio da elaboração 

de questionários, entrevistas e conversas com clientes potenciais, ou por 

análise da concorrência.  

 

As informações coletadas vão traçar um retrato do mercado e indicar se a 

empresa está indo na direção do que desejam os futuros clientes. Os 

resultados vão ditar as ações de promoção e marketing para a empresa 

conquistar o público logo no início da atuação. 

 

O empresário pode buscar empresas especializadas para realizar essa tarefa. 

Caso não disponha de recursos para contratar institutos estabelecidos, ele 

pode buscar empresas juniores ou startups em universidades. O custo pode 

ser mais baixo. 

 

Qualidade e custo-benefício 

Após traçar o perfil do público-alvo, é importante pensar no posicionamento 

do produto. Como ele será visto pelo mercado: por exemplo, um item de 

qualidade e com bom custo-benefício. 

 

Quanto mais dados específicos sobre o mercado o empreendedor tiver, ele 

terá conhecimento e subsídios suficientes para desenvolver, por exemplo, um 

plano de marketing e aplicá-lo em benefício do novo negócio. 

 

Operacional e financeiro 

Concluídas as etapas de amadurecimento da ideia do negócio, é hora de 

saber a melhor maneira para executá-la: entra em cena a elaboração dos 

planos operacional e financeiro. 

 

O plano operacional descreve como a empresa está estruturada: localização, 

instalações físicas e equipamentos. O empresário também faz estimativas 

acerca da capacidade produtiva ou de quantos clientes consegue atender 

por mês, além de traçar quantos serão os funcionários e as tarefas de cada 

um. 

 

É importante descobrir se o negócio é financeiramente viável. No plano 

financeiro, o empreendedor terá noção do quanto deve investir para 

concretizar a empresa. O documento deve conter, basicamente, as 
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estimativas de custos iniciais, de despesas e receitas, capital de giro e fluxo 

de caixa e de lucros. 

 

Nos dois planos, é imprescindível apresentar cada item com detalhes, etapa 

por etapa, para oferecer um panorama inicial de operacionalização do 

negócio, a fim de evitar desperdícios e otimizar as rotinas. 

 

Planejar o investimento do negócio é parte desse processo, por isso, o plano 

financeiro também é importante. 

 

Os custos pré-operacionais devem ser projetados, identificando o que será 

necessário adquirir para que a empresa seja aberta, como aluguel e reforma 

do espaço e as taxas de registro. 

 

A lista de equipamentos, ferramentas e veículos, elementos dos quais a 

empresa dependerá para funcionar, entram no grupo dos investimentos fixos. 

 

Nesse momento, deve ser observada a necessidade imediata de cada item 

ou até mesmo se alguns deles podem ser alugados ou terceirizados. 

 

Além disso, estipular o capital de giro, que é o montante de recursos para 

garantir o funcionamento normal da empresa, principalmente para as 

despesas e receitas. 

 

MÓDULO 4: CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

 

Todo empreendedor de alto impacto tem o sonho de tirar uma ideia ou 

projeto do papel e transformá-lo em algo grande. Mas, onde conseguir os 

recursos necessários para chegar lá? Quais são as fontes de capital mais 

adequadas para o meu negócio?  Existem basicamente 5 opções para 

captação de recursos: Capital próprio; Capital de amigos e familiares; Linhas 

de crédito bancário; Linhas de fomento e subvenção governamental; e 

capital de risco. A escolha por uma ou por outra forma depende em qual 

estágio de vida sua empresa está. 

 

Capital próprio: Também chamado de booststrapping, é geralmente a 

primeira fonte de capital utilizada pelos empreendedores. Apesar de 

vantajoso, por não haver custos de financiamento e nem perda de 

autonomia para tomada de decisões, esse tipo de capital tem suas 

desvantagens, como a limitação das perspectivas de expansão e o 

crescimento do empreendimento que, nesse caso, fica baseado no 

reinvestimento de parte dos lucros. 
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Capital de Familiares e Amigos: Também conhecido como 3F, do inglês friends, 

family and fools, tem baixo custo e é muito baseado na confiança. É uma 

forma de empréstimo mais fácil ou rápida de ser adquirida, mas é preciso 

muito cuidado para não estragar relações pessoais. O Co-fundador do 

Submarino.com e investidor do fundo General Atlantic, Martin Escobari conta 

neste artigo por que o dinheiro da “mamãe” pode ser o tipo mais caro que 

existe. 

 

Linhas de Crédito Bancário: Além de as despesas com juros serem dedutíveis 

para fins de imposto de renda, financiar um negócio com linhas de crédito é 

uma das formas mais seguras, pois não há perda de participação acionária. 

Em contrapartida, as desvantagens são a exigência de garantias patrimoniais, 

as taxas de juros elevadas e o aumento do risco da empresa, o que pode ser 

um obstáculo para conseguir novos empréstimos. Na ferramenta, Mapa de 

Linhas de Financiamento, apresentamos em um só lugar as linhas ofertadas 

pelo BNDES, Finep, BRDE e Banco do Nordeste, com informações importantes 

para que empreendedores possam tomar decisões de financiamento 

adequadas para sua empresa. 

 

Linhas de fomento e subvenção: os Órgãos e Agências de Fomento são 

instituições públicas que tem como missão apoiar financeiramente a 

pesquisas e soluções em ciência, saúde, tecnologia e inovação. Cabe ao 

empreendedor à iniciativa de pesquisar novas linhas, entender o seu 

funcionamento, desenvolver os projetos, submetê-los à aprovação e, uma vez 

aprovados, empenhar-se no cronograma e na prestação de contas. Como 

relata Rafael Duton, co-fundador da Movile e da 21212, muitos acham que 

não existe dinheiro disponível porque não acompanham os editais. “Tem que 

investir um tempo de pesquisa nos portais que agregam essas informações, 

identificar aqueles que têm aderência entre a sua proposta e o que o edital 

está buscando”, recomenda. 

 

Capital de Risco: Investidores aportam capital em empresas esperando 

ganhar participação nos lucros e que o valor da empresa seja cada vez maior. 

A dinâmica é de risco e recompensa e, naturalmente, eles esperam um 

retorno maior do que os bancos comerciais. Existem vários tipos de 

investimento de risco, como investidores anjo, venture capital e private equity, 

e cada um tem uma forma diferente de contribuir para o sucesso do negócio 

e negociar suas contrapartidas. A escolha pelo melhor investidor 

normalmente depende de fatores como estágio de maturidade da empresa, 

relacionamento pessoal entre investidor e empreendedor, histórico de 

execução do empreendedor e sua equipe, modelo de negócio, e se esse tipo 

de capital faz sentido no momento. Saiba como escolher qual tipo de 

investimento é melhor para sua empresa neste artigo. 
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MÓDULO 5: LIDERANÇA 

 

O líder é aquele que tem a capacidade de administrar pessoas e equipes de 

personalidades diferentes e gerenciá-las, mobilizando-as para objetivos 

comuns. 

 

Em uma definição mais simples, liderar é comunicar as pessoas seu valor e 

potencial de forma tão clara, tão forte em que elas acabem por vê-los em si 

mesmas e que seja capaz de se colocar em movimento sentido parte do 

processo de ver, fazer e tornam-se capazes. 

 

Uma grande qualidade de um líder eficaz é saber conquistar o respeito da 

equipe através da influência não pela sua posição e sim pela sensibilidade 

do que é direito e justo. O estilo de liderança segundo o qual todos são 

tratados de forma justa e igual sempre cria uma sensação de segurança. Isso 

é extremamente construtivo e um grande fator de nivelamento no ambiente 

de trabalho. 

 

Um bom empreendedor sabe identificar oportunidades 

 

Empreendedor por sua vez, é aquele que toma a iniciativa de empreender, 

de ter um negócio próprio. É aquele que sabe identificar as oportunidades e 

transformá-las em uma organização lucrativa. O empreendedor é aquele 

indivíduo que é criativo, inovador, arrojado, que estabelece estratégias que 

vão delinear seu futuro. 

 

Ele sabe determinar quais e como seus produtos ou serviços serão colocados 

no mercado, estabelecendo metas, iniciando projetos, controlando 

resultados, visualizando e buscando o sucesso de seu empreendimento. Seja 

na área digital, empresarial, comercial, social, ou qualquer outra, o 

empreendedor acaba se tornando um líder, pois para atuar no mercado com 

uma atividade própria, é necessário desenvolver as habilidades de liderança, 

como empatia, persuasão, autoconfiança, aprender a dar e receber 

feedbacks, ser o exemplo, dentre muitas outras. 

 

Empreendedorismo significa empreender, resolver um problema ou situação 

complicada. É um termo muito usado no âmbito empresarial e, muitas vezes, 

está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos. Empreender 

é também agregar valor, saber identificar oportunidades e transformá-las em 

um negócio lucrativo. 
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O empreendedorismo é essencial nas sociedades, pois é através dele que as 

empresas buscam a inovação e preocupam-se em transformar 

conhecimentos em novos produtos. 

Ser um empreendedor de sucesso é acreditar na sua capacidade de 

liderança, é estar motivado, ter capacidade de planejar em longo prazo e 

maximizar seu desempenho no curto prazo. 

 

O bom empreendedor é aquele que analisa, identifica, define, decide e 

monitora o desempenho do seu negócio. É aquele que descobre armadilhas 

e que acaba por implementar novos rumos em busca de resultados eficazes. 

Pois de fato, ninguém deseja ser liderado por uma pessoa que não tenha 

coragem e autoconfiança. 

 

Líder e empreendedor devem agir igualmente 

 

Da mesma forma que o líder, o empreendedor tem que fazer com que todos 

seus liderados ou funcionários, entendam a importância do impacto de suas 

próprias ações no desenvolvimento da empresa e quanto isso possui de 

importância para seu desenvolvimento pessoal. 

 

Em suma, para ambas as posições, é conscientizar e motivar sem ser 

autoritário, conseguindo o que se precisa, mas, contribuindo para o 

crescimento da empresa, do funcionário e de si próprio. Contudo, 

Empreendedorismo e liderança estão realmente relacionados, porém, 

também possuem suas particularidades, referentes a aspectos voltados ao 

gerenciamento. 

 

O líder possui uma posição de muita responsabilidade dentro da organização, 

sua habilidade de solucionar problemas gerenciais e influenciar pessoas faz a 

diferença para o desenvolvimento que a empresa precisa para crescer. 

Contudo, possui algumas limitações em razão do cargo que ocupa e da 

política organizacional. 

 

Por mais que ele enxergue claramente a solução para determinadas 

questões, só poderá colocar em prática com o aval de um superior direto que 

por vezes é o empreendedor. Já empreendedor erra bastante em relação ao 

líder, porque não tem medo e é ousado, mesmo enxergando os riscos vai 

enfrente mais rapidamente e quando erra, age o mais rápido possível para 

tentar solucionar a situação, e vem daí sua qualidade de solucionar 

problemas rápidos. 

 

Quando se fala em um ambiente de negócios, é preciso ter em mente que 

existem vários tipos de liderança. Isso porque a forma como conversamos 

com os liderados, a relação estabelecida no ambiente de trabalho e os 

nossos comportamentos interferem diretamente no desempenho das equipes. 
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Por esse motivo, é importante entender qual é o seu estilo de liderança e 

como ele beneficia ou prejudica a empresa. Desse modo, você fica mais 

preparado para responder aos desafios do dia a dia, pensar de forma mais 

estratégica e ainda tirar o máximo proveito das suas características. 

 

Para ajudar nessa tarefa, selecionamos 9 tipos de liderança que você precisa 

conhecer, destacando as principais vantagens e desvantagens de cada 

uma delas.  

 

1. Líder autocrático 

É o clássico chefe. Ele é quem toma todas as decisões e sua equipe apenas 

segue seu comando. Pessoas que trabalham nesse modelo de liderança 

tendem a concentrar muito poder e a ignorar (em parte ou totalmente) as 

opiniões dos colaboradores. Tal método de gestão apresenta suas vantagens: 

 

o líder autocrático traz agilidade para a tomada de decisão; 

o controle dos processos fica na mão do gestor; 

a equipe pode ser mais especializada e focar as tarefas; 

os colaboradores costumam produzir mais quando o líder está por perto. 

É claro que esse modelo também tem desvantagens. São elas: 

 

na ausência do gestor, os colaboradores podem produzir menos; 

o líder passa a ser visto como um ditador; 

os colaboradores não contribuem com ideias; 

o gestor tende a ficar sobrecarregado em função da centralização de poder. 

2. Líder democrático 

Os líderes democráticos são fãs da participação da sua equipe. Eles gostam 

de receber sugestões dos liderados e estimulam-nos para que assim o façam. 

Além disso, gestores com tal perfil são muito preocupados com a satisfação 

e o bem-estar do time. As vantagens desse tipo de liderança são: 

 

existe interação entre líder e equipe; 

a colaboração do time é valorizada; 

todos se sentem mais responsáveis pelos projetos; 

a equipe se compromete mais com seus trabalhos. 

Entretanto, esse modelo também proporciona algumas desvantagens. 

Como: 

 

a tomada de decisão pode ser lenta, já que várias pessoas participam do 

processo; 

a equipe precisa ser madura e experiente para que tal gestão funcione; 

algumas tarefas ou processos podem ficar sem controle por falta de alguém 

que assuma a direção do projeto. 

3. Líder liberal 
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O líder liberal segue um tipo de liderança mais voltado para a delegação de 

tarefas. Ele entende que a equipe já é madura e não depende tanto de 

orientações, então confia na capacidade de autogestão de cada membro. 

Esse modelo de gestão de pessoas apresenta vantagens visíveis. São elas: 

 

os membros da equipe são livres para tomar decisões, o que acelera as 

entregas; 

o líder confia em seus liderados e isso os motiva; 

a burocracia reduz e o poder é descentralizado; 

é possível trabalhar o intraempreendedorismo. 

Por outro lado, as desvantagens desse tipo de liderança também chamam 

muito a atenção. É o caso de: 

 

 baixa produtividade, graças à falta de instrução e controle de qualidade; 

desorientação dos colaboradores, pois eles podem se sentir perdidos, sem 

saber o que fazer; 

individualismo, as pessoas da equipe tendem a isso e perdem o respeito pelo 

líder. 

4. Líder coach 

Esse é um dos tipos de liderança concentrado em desenvolver o potencial da 

equipe. O líder coach identifica competências, talentos e habilidades, além 

de instigar os funcionários a se aperfeiçoarem no ambiente corporativo. As 

grandes vantagens desse modelo são: 

 

a performance dos colaboradores é o foco; 

os membros da equipe têm mais compromisso; 

o processo de feedback acontece constantemente; 

tanto líder quanto liderados se aprimoram diariamente. 

Entre as desvantagens desse modelo de liderança, temos: 

 

não é efetivo quando as pessoas não estão dispostas a progredirem ou a 

mudarem seus comportamentos; 

às vezes, é necessário comprometer as entregas de curto prazo para investir 

no crescimento do colaborador; 

os líderes precisam dedicar mais momentos à evolução da equipe, o que 

pode tomar tempo para decisões mais estratégicas. 

5. Líder técnico 

A liderança técnica apresenta uma forte influência no desempenho da 

empresa devido ao alto conhecimento e à capacidade analítica. É um líder 

respeitado pela equipe, pois trabalha de modo específico, conhecendo 

exatamente o que cada colaborador faz e tem potencial de fazer pela 

empresa. As vantagens desse regime de liderança são: 

 

o líder tem um alto conhecimento técnico e serve de referência para a 

equipe; 
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é um exemplo para o time se inspirar; 

passa confiança aos colaboradores, que sabem que pode contar com ele 

para resolver problemas. 

Contudo, há também alguns pontos negativos nesse método de gestão, 

como: 

 

acomodação ou até intimidação de alguns profissionais, que consideram 

que somente ao líder cabe a capacidade técnica; 

há a possibilidade de o líder técnico ser autoritário ao exigir que o trabalho 

seja conduzido somente de uma maneira; 

como ele é focado apenas em suas competências mais técnicas, pode 

deixar a desejar no quesito empatia e em outras habilidades relacionadas ao 

comportamento. 

6. Líder motivador 

É capaz de inspirar os profissionais em busca de um objetivo comum, visto que 

seu trabalho é pautado no apelo emocional, no estímulo e no otimismo. Em 

geral, os líderes que têm esse perfil dificilmente se comovem diante das 

situações difíceis, animam os que estão ao seu redor e controlam com 

facilidade as coisas que não dão certo. As vantagens desse modelo são: 

 

melhora do clima da organização e, consequentemente, da qualidade do 

trabalho em equipe; 

aumento da produtividade, pois consegue que as pessoas “vistam a camisa” 

da empresa; 

em períodos de crise, instiga os colaboradores em busca de soluções e 

resultados rápidos. Pode ser interessante, inclusive, na gestão de equipes 

virtuais. 

Já quanto às desvantagens, podemos dizer que a liderança motivadora: 

 

pode cansar a equipe em alguns momentos; 

o líder pode acabar dando mais atenção às pessoas e menos a tarefas e 

projetos; 

por ter essa postura mais popular, pode não saber como alertar sobre erros 

para os profissionais com medo do impacto negativo disso. 

7. Líder carismático 

Trata-se de um dos mais fáceis de ser reconhecido. Esses líderes engajam a 

equipe e colaboram para a harmonia organizacional, porque unem a 

persuasão e o forte apelo emocional junto às pessoas. Assim, é importante 

para a empresa, pois: 

 

tem muita competência na resolução de conflitos; 

a equipe costuma ser fiel a esse modelo de liderança, trabalhando de acordo 

com a cultura organizacional; 

é um líder que apresenta muita influência sobre os profissionais, o que ajuda 

a alcançar bons resultados sem precisar ser autoritário. 
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Entretanto, há algumas desvantagens nessa liderança, como: 

 

o líder é menos reconhecido por suas competências técnicas e mais pelo 

carisma; 

ele pode sentir dificuldade em dar feedbacks negativos, o que é capaz de 

prejudicar o andamento de projetos; 

alguns colaboradores podem enxergá-lo como amigo, deixando de lado o 

profissionalismo; 

pode ser gerado um “clima” de paternalismo, o que dificulta para o gestor 

julgar algumas ações com imparcialidade. 

8. Líder situacional 

Está relacionado à mudança de estratégia e à variação de comportamento 

para lidar com as situações diárias e os diferentes tipos de colaboradores da 

melhor maneira. Ou seja, essa liderança é exercida de acordo com o nível de 

maturidade dos profissionais e com base nas condições apresentadas. 

 

Nesse caso, o líder se adapta e atua de modo diferente em cada 

circunstância, sendo mais assertivo conforme sua experiência, pensamento e 

visão de negócio. Logo, as suas principais vantagens são: 

 

desenvolver times mais produtivos e engajados, pois os membros da sua 

equipe têm mais autonomia; 

apresentar visão mais estratégica, agilidade e inteligência emocional; 

ter alta capacidade de atingir metas e de se adaptar ao contexto; 

manter o clima organizacional agradável; 

contribuir para a melhora dos resultados. 

Com relação às desvantagens, podemos destacar: 

 

dificuldade na identificação do melhor estilo da equipe; 

priorização da visão de curto prazo; 

ausência de identificação com a equipe e, consequentemente, conflitos; 

comunicação normalmente generalista. 

9. Líder paternalista 

Como o próprio nome sugere, assume um papel de pai na equipe, isto é, ele 

preza por relações mais fraternais, agindo de forma protetora e amistosa com 

seus colaboradores. De modo geral, é o tipo de líder que mais agrada ao 

profissional brasileiro. Por esse motivo, a liderança paternalista apresenta 

diversas vantagens, como: 

 

proporciona um ambiente de trabalho agradável e uma relação harmoniosa 

entre o grupo; 

tem um perfil indicado para a resolução de conflitos; 

oferece feedbacks positivos constantemente; 

desenvolve uma comunicação eficaz com todos a sua volta, principalmente 

com seus liderados; 
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busca entender as necessidades dos colaboradores e emprega todos os seus 

esforços para fazer com que os membros se sintam plenamente satisfeitos. 

Todavia, esse tipo de liderança também gera algumas desvantagens: 

 

comportamentos ambíguos, com um forte senso de controle e domínio ou 

extremamente permissivo, sem limite ou regra aplicada; 

dificuldades para oferecer feedbacks de melhoria; 

comprometimento do profissionalismo necessário para que os resultados 

sejam satisfatórios devido à figura familiar; 

centralização de toda a responsabilidade dos acontecimentos em si mesmo, 

o que prejudica o progresso e a evolução da equipe e da empresa em geral. 

Aprenda a desenvolver a liderança da sua equipe 

Cada vez mais, os líderes representam uma figura essencial para o 

aperfeiçoamento profissional, e até mesmo pessoal, de seus liderados. Afinal, 

eles são responsáveis por promover a integração e a coesão da equipe, 

oferecendo suporte para que todos desempenhem seu papel com eficiência 

e produtividade. 

 

Desse modo, para desenvolver a liderança da sua equipe, é necessário, 

primeiramente, conhecer o contexto atual da empresa e identificar o perfil 

ideal para alcançar os resultados desejados. Portanto, cabe ao profissional 

entender os anseios, as habilidades e as necessidades dos seus colaboradores 

sem abrir mão dos interesses da empresa. 

 

A liderança ideal é constituída pela combinação de todas as características 

dos perfis apresentados conforme as situações e as vantagens que elas 

geram para a organização. Lembre-se de que, independentemente do perfil, 

o bom líder é aquele que retira o máximo de sua equipe, sendo um exemplo 

de profissional, gerando resultados positivos para organização e, 

consequentemente, para o grupo. 

 

Como você viu, existem vários tipos de liderança e todos eles têm vantagens 

e desvantagens. Então, a melhor forma de gerir pessoas vai depender das 

suas habilidades, da maturidade da equipe e da flexibilidade da empresa. E 

o mais importante: você terá os conhecimentos e as competências para 

realizar uma gestão de qualidade — engajando os colaboradores e 

aumentando a produtividade — ao se capacitar constantemente. 
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MÓDULO 6: PLANO DE AÇÃO 

 

Você já tem o plano de ação do seu negócio? 

Responder as perguntas "o quê?", "por quê?", "como?", "onde?", "quem?", 

"quando?" traz um panorama essencial para cumprir metas. Conheça o 

modelo 5W1H 

 

2 min de leitura · 22/09/2016 · Atualizado em 17/01/2018 

O plano de ação é um documento em que sistematizamos a lista de ações a 

serem executadas para o alcance de determinado objetivo. 

 

É a descrição: 

 

Do que fazer. 

Como fazer. 

Por que fazer. 

Em que prazo fazer. 

Quem serão as pessoas responsáveis pela execução da ação. 

Quanto vai custar a execução. 

Apresentamos aqui o modelo 5W1H, muito conhecido nos programas de 

qualidade total, que é de fácil aplicação. 

 

Considerando os três níveis de planejamento: estratégico, tático e 

operacional, as empresas deverão registrar as ações em cada nível. 

 

O que farão para alcançar os objetivos e estratégias gerais? Dessa forma, 

cada área da empresa poderá contribuir na execução de ações que vão 

levar ao alcance dos objetivos gerais e, consequentemente, ao cumprimento 

da missão. 

 

Por isso, ao se pensar estrategicamente em todos os níveis, deve-se alinhar as 

ações aos objetivos gerais, missão e visão de futuro da empresa, assim, 

estrategicamente a empresa irá obter melhor desempenho. 

 

Recomenda-se a divulgação ampla dos planos de ações de todas as áreas 

e níveis na empresa visando a adesão às ações, aos propósitos a serem 

alcançados. 
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