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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você! 

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação 

Janeiro de 2010

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Ícones

Atenção
Indica pontos de maior relevância no texto ou que servem de in-

tegração ou remissão a vários aspectos de um tema.

Descubra Mais
Oferece novas informações que enriquecem o assunto ou “curio-

sidades” e notícias recentes relacionadas ao tema em estudo. Ser-

vindo também de fio condutor para alguma situação de aprendi-

zagem que possa pertencer à integração dos cursos, a integração 

dos eixos ou a especificidade do curso.

Glossário
Indica a definição de termos, palavras ou expressões utilizadas na 

unidade temática.

Multimídia
Incentiva o desenvolvimento de atividades de aprendizagem a 

partir de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA 

e outras, estabelecendo uma ponte transversal entre os conheci-

mentos estudados e a realidade do estudante.

Hipertextualidade/Integração
Propõe situações de aprendizagem que estabelecem ligações entre 

os temas, as habilidades, as competências, e as bases tecnológicas.

Transversalidade/Contexto
Orienta o estudante a perceber os temas estudados no seu con-

texto tornando-o capaz de ampliar o conceitual a partir da obser-

vação da realidade e vice-versa.
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Palavra do professor-autor

Olá, querido (a) estudante!

Parabéns pela sua decisão.

Você, talvez ainda, não imagina o quanto representa um avanço para sua 

futura carreira profissional ter tomado a iniciativa de realizar este curso. Pen-

se em quantas oportunidades se abrem para todo aquele que enxerga nos 

estudos a possibilidade de ascensão social e econômica. 

Pense em quanto o seu conhecimento poderá contribuir para a melhoria de 

vida, não apenas a sua, mas a de toda a sociedade. Pense em quantos obs-

táculos você irá enfrentar, mas que, mesmo assim, não o (a) farão desistir de 

seus sonhos. Sonhos que podem se materializar em vitórias; sonhos de ser 

uma pessoa cada vez melhor, mais completa e mais feliz.

Tudo isso são realizações que o conhecimento pode proporcionar. Porém, 

lembre-se que todos sonham; contudo, nem todos estão dispostos a pagar o 

preço para a sua realização. Compreenda que este curso representa apenas 

o primeiro passo.

Receba um forte abraço e desejo a você grandiosas vitórias.

Thélia Theóphilo Bezerra





Apresentação  
do componente curricular

Prezado (a) estudante,

Este componente curricular, com 30 horas mínimas previstas, denominado 

Empreendedorismo, em muito irá contribuir para sua profissionalização. Pois 

é certo que objetiva ampliar sua visão do mundo do trabalho no que tange 

à importância de desenvolver competências e habilidades que lhe permitem 

transitar com desenvoltura em qualquer função, técnica ou empresarial, que 

venha a desempenhar daqui em diante.

O Empreendedorismo está presente hoje, mais do que nunca, em quase to-

dos os currículos de formação, seja na educação básica geral e técnica, seja 

na capacitação específica para o mundo dos negócios.

No caso especial de seu curso, este componente integra, em parceria a ou-

tros componentes curriculares, o perfil profissional delineado em um docu-

mento de âmbito nacional chamado de Currículo Referência. 

Respalda, assim, a posição estratégica em que se encontra, haja vista a cone-

xão dos conteúdos aos que você estudará, em especial, nos seguintes com-

ponentes: Ambientação em Educação a Distância, Português Instrumental, 

Inglês Instrumental, Segurança, meio ambiente e saúde, Programas aplicati-

vos, Legislação, regulação e políticas e Projetos em Telecomunicações. 

Portanto, visando atingir esses objetivos, o componente Empreendedorismo 

foi organizado para você em quatro unidades temáticas que detalho da se-

guinte forma: Unidade 1 – Fundamentos de empreendedorismo; Unidade 

2 – Arranjos produtivos; Unidade 3 – Plano de negócios e Unidade 4 – Perfil 

do empreendedor.

Ressalto que Fundamentos de empreendedorismo é uma unidade um pouco 

mais extensa que as demais devido às suas especificidades de abordagem 

que se fizeram necessárias.

e-Tec Brasil11



Você encontrará, ainda, distribuídos em todas as unidades temáticas, convi-

tes para que realize as situações de aprendizagem no sentido de consolidar 

as informações e facilitar a construção de seus conhecimentos.

Certa de sua capacidade para aprender e motivação para prosseguir avan-

çando sempre, dedico este caderno de estudos a você.

Boa leitura!

Redes de Telecomunicações Ie-Tec Brasil 12



Unidade n 

Fundamentos de 
empreendedorismo

Unidade 1 
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Unidade 1 
Nesta unidade você terá a oportunidade de conhecer os Funda-
mentos de empreendedorismo. Esses fundamentos, como o 

próprio nome indica, representam a base de sustentação, o apoio, 

os rudimentos que justificam e caracterizam, em linhas gerais, 

todo um conhecimento até aqui organizado pela sociedade sobre 

o empreendedorismo. 

Você perceberá, em cada tópico desta unidade, a presença desses 

fundamentos, os quais ao final dos estudos desta temática irão 

levá-lo (a) a saber que sua aprendizagem e compreensão não se 

limitam à abertura de uma empresa e seu gerenciamento.

Você terá, também, a oportunidade de desenvolver diversas situações de 

aprendizagem propostas para sedimentar seus conhecimentos sobre esta 

temática e ampliar seus horizontes. Cada tópico, portanto, trará uma infor-

mação nova que se complementa com as demais. Você perceberá, ainda, o 

quanto de oportunidades de negócios está disponível, ou melhor ainda, o 

quanto há de espaço para a inovação.

O empreendedorismo
Todos nós em algum momento já imaginamos como seria nossa vida sendo 

donos de algum negócio. Sonhamos em deixar a vida de empregado e nos 

tornar patrões. Portanto, se você nunca se imaginou liderando uma equi-

pe, contratando funcionários em uma empresa criada por você, haverá uma 

hora que essas ideias passarão por sua cabeça. Eu confesso que já tive esses 

pensamentos e até cheguei a abrir dois negócios. Contudo, as experiências 

nos mostram, inclusive, de quem passou por isso antes de nós, que não é tão 

simples, mas também que não é improvável. 

Empresa
É utilizada também para 
substituir a palavra negócio ou 
empreendimento. Representa 
em regra espaços físicos, e até 
virtuais, onde são centralizadas, 
de certo modo, as iniciativas ou 
ações que gerem produtos e 
serviços para consumidores ou 
clientes.  A maioria das empresas 
executa tais iniciativas visando 
ao lucro. Portanto, lembre-se que 
existem empresas que 
não visam a lucros.

Inovação
Representa um conjunto de 
ações, geralmente criativas, 
para reinventar um produto ou 
serviço, ou criar um totalmente 
novo que venha contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas.

Empregado
É aquele que se ocupa de uma 
função em uma empresa, sendo 
remunerado por ela, ou melhor, 
recebe salário a cada mês, 
em regra.

e-Tec Brasil15Unidade 1 – Fundamentos de empreendedorismo



O empreendedorismo reside  
em um espírito empreendedor

Figura 1.1: Não basta plantar, tem que regar
Fonte: www.shutterstock.com

Antes de tudo, caro (a) estudante, acredito ser motivador o estudo de qual-

quer assunto quando adotamos alguns referenciais a ele relacionados , seja 

uma frase dita por quem já fez aquele percurso, seja um exemplo ou uma 

imagem. No caso deste estudo, um dos referenciais que mais aprecio, e 

espero que você goste também, é a vida, o exemplo e as realizações do Ste-
ve Jobs, idealizador da Apple (Mac), um dos maiores ícones da tecnologia 

mundial, que faleceu em 2011. Em nenhum momento, mesmo sabendo 

da gravidade de sua doença e que estava prestes a deixar este mundo, ele 

desistiu de colaborar com suas ideias para a sociedade. Manteve seu espí-

rito empreendedor até o fim, e essa postura, compreenda, representa ser 

um dos fundamentos do empreendedorismo. Leiamos, então, para começar 

seus estudos, algumas palavras citadas por Steve Jobs que constam do livro 

de Leander Kahney (2009, p. 20), que diz:

“Estou procurando um lugar que precise de muitas reformas e consertos, 

mas que tenha fundações sólidas. Estou disposto a demolir paredes, cons-

truir pontes e acender fogueiras. Tenho uma grande experiência, um monte 

de energia, um pouco dessa coisa de ‘visão’ e não tenho medo de começar 

do zero.” Steve Jobs.

Perceba o quanto de energia e disposição para criar estão centradas nas 

palavras do Steve Jobs. E para que você compreenda mais um pouco sobre o 

que vem a ser um espírito empreendedor, seja curioso (a) fazendo agora a 

atividade que se segue e saiba de antemão que irá se emocionar.

Empreendedorismoe-Tec Brasil 16



Feito isso, você acredita que a confiança possa fazê-lo (a) seguir adiante em 

seus planos? A morte é a única certeza que temos para a nossa vida. Assim, 

apenas idealizar abrir um negócio, criar uma empresa, imaginar ser um em-

preendedor de sucesso não lhe garantem que dará certo. Mas as tentativas, 

em meio a várias falhas possíveis de acontecer, são os instrumentos que mais 

vão lhe aproximar do sucesso. Ao se escolher um caminho tem que manter 

em evidência também a existência de concorrentes.

O que é empreendedorismo e quem  
é o empreendedor, afinal?
Para começar seus estudos, convido você a realizar um turismo virtual por vá-

rios portais e sites de qualquer instituição de ensino profissional, sejam escolas 

técnicas ou tecnológicas, espalhadas pelo Brasil para perceber que o estudo 

e a aplicação do empreendedorismo tornaram-se uma constante e até uma 

obrigação. Por que será que isso está acontecendo? Pense a respeito disso.

Porém, você há de concordar que para iniciar o entendimento de tantas 

informações relacionadas com empreendedorismo, devem-se compreender 

suas definições ou conceitos. Com essa compreensão você também será 

capaz de criar seus próprios conceitos sobre o assunto.

Vamos começar com a definição dada por Jeffry Timmons (1990), citada no 

livro Empreendedorismo, de José Dornelas (2012): “O empreendedorismo é 

uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a Revolu-

ção Industrial foi para o século XX”.

O termo revolução já te leva a lembrar de seu significado: mudança, quebra 

de paradigmas, surgimento de novos padrões, não é mesmo? Portanto, a 

citação do autor acima sinaliza, grosso modo, que surgiram novas formas 

de fazer as coisas. De outro modo, você pode entender que o empreende-

dorismo é um movimento que está acontecendo com muito mais força nos 

últimos anos por toda parte, em todo o mundo. Ou seja, é um movimento 

globalizado de criação, inovação, reestruturação de bens, serviços e produ-

tos, focando oportunidades em novos mercados.

O empreendedorismo permite transformar sonhos em ideias, e estas, em 

oportunidades de negócios. E quando essas ideias são inovadoras, ou me-

lhor, buscam lançar um produto ou serviço, que ainda não existia, para 

uma clientela que as utilizará, isso representará um avanço para a economia 

bem como para a sociedade.

Visite o site do YouTube no 
endereço https://www.youtube.
com/watch?v=66sWWqStQHw
Assista ao “Especial Steve Jobs 
no Fantástico” que levará 25m 
18s de seu tempo. Trata-se do 
famoso discurso de Steve Jobs 
para uma plateia de estudantes. 
Reflita sobre as palavras-chave 
e anote as lições que você 
conseguir captar. Acesse o 
fórum da disciplina e discuta 
com seus colegas sobre as 
possibilidades empreendedoras 
que podem estar em toda parte 
e se a desistência é a saída para 
quando as coisas não estão 
dando certo.

 Saiba mais sobre Dornelas em 
http://www.josedornelas.com.br/

Produto
É o resultado de processos de 
transformação de matérias-
primas (tangíveis). Pode ser 
consertado, sua qualidade é mais 
fácil de medir, é armazenável, 
depende de equipamentos para 
ser transformado. Exemplo: carro, 
máquina de café.

Serviço
É o resultado de processos de 
transformação de necessidades 
(geralmente intangíveis) e ideias 
em utilidades que possam ser 
prestadas por pessoas, máquinas 
ou programas a terceiros. Um 
serviço falho não tem como ser 
consertado, a não ser por outro 
serviço. É de consumo imediato, 
sua qualidade não é fácil de ser 
mensurada, apresenta muitas 
dificuldades ou impossibilidade 
de ser armazenado e é 
dependente de mão de obra. 
Exemplo: cirurgias, consultorias.
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E é nesse movimento que surge o empreendedor. Você, caro (a) estudante, 

verá que esse empreendedor é todo aquele que faz de seus sonhos uma 

visão possível do futuro, como nos mostra a Figura 1.2, ou seja, manter os 

pés no chão, mas não perder o foco no que quer realizar. 

Figura 1.2: Pés no chão e foco no futuro
Fonte: http://www.shutterstock.com

Facilitando um pouco mais sua compreensão, na obra Administração para 
Empreendedores, de Antonio Cesar Amaru Maximiano (2011), o empre-

endedor é conceituado como aquele indivíduo capaz de assumir riscos ao 

iniciar uma empresa. Ainda, nesse livro, o autor discorre sobre a origem da 

palavra empreendedor que, conforme suas palavras:

“[...] vem do latim imprendere, que significa ‘decidir realizar tarefa difícil 

e laboriosa’ (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001), colocar em 

execução” (Dicionário Aurélio, 1975). Tem o mesmo significado da palavra 

francesa entrepreneur, que deu origem à inglesa entrepreneurship. Esta 

última é utilizada para designar o comportamento do empreendedor. [...]” 

(grifo nosso).

Acrescento, para enriquecer mais ainda seu vocabulário, a definição do Sil-

veira Bueno (2000) em que empreendedor significa: Ativo; arrojado; [...] 

aquele que empreende. Percebeu que de maneira sutil você passeou, nes-

ses poucos minutos, por outros saberes, desde os conhecimentos da nossa 

língua até de outras? É, caro (a) estudante, os estudos diversos sempre se 

complementam, concorda?

Compreenda que o empreendedorismo envolve correr riscos para transfor-

mar ideias em negócios. E o empreendedor é a pessoa dotada de vontades 

inabaláveis em realizar ou criar produtos e serviços que agreguem valor que 

interessam a grupos de consumidores.

Empreendedorismoe-Tec Brasil 18



Portanto, ser empreendedor não é um bicho de sete cabeças, tampouco 

representa uma ideia inalcançável pela maioria das pessoas. Não é preciso 

em alguns casos, por exemplo, começar um negócio com grande soma de 

dinheiro em mãos. 

Para comprovar isto que estou dizendo a você, basta ler sobre a vida de di-

versos empreendedores tais como: Sílvio Santos, dona Zica, Nick Vujicic, Bel 

Pesce, Steve Jobs, Bill Gates e outros que eu e até você conhecemos por aí 

pelas esquinas da vida.

Contudo, é bom frisar que diante da globalização, assim como do surgimen-

to de crises periódicas em meio a bonanças nem sempre eternas, o empre-

endedor precisa reunir características inovadoras. 

Para o aprofundamento destas e outras questões, visite assim que possível os 
sites descrito no Quadro 1.1, em que se destaca a importância dessas instituições 

para o contexto da economia brasileira e das quais, de repente, você irá precisar.

Quadro 1.1: Empresas apoiadoras do empreendedorismo
Nome/símbolo da 

instituição
Descrição

Endereço 
eletrônico

Propostas/ Programas

Associação Nacional 
de Entidades Promo-
toras de Empreendi-
mentos Inovadores

http://anprotec.
org.br/site/pt

Desde 1987 é pioneira na área da inova-
ção promovendo atividades que envolvem: 
políticas públicas, capacitação, geração e 
disseminação de conhecimentos.

Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social

http://www.
bndes.gov.br

Instituído em 1952, seu principal objetivo es-
tratégico é incentivar a inovação focada na 
sustentabilidade ambiental, na qualidade 
e aumento da efi ciência. Nesse sentido, 
um de seus documentos valiosos é a Cartilha 
de Apoio à Inovação, da qual você pode 
realizar o download no site do BNDES.

Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas

http://www.
sebrae.com.br/ 

Criado em 1972, desenvolve diversas 
atividades em prol do micro e pequeno 
empresário, estimulando o empreendedoris-
mo e a inovação. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptada de www.anprotec.org.br, www.bndes.gov.br e www.sebrae.com.br

É possível, caro (a) estudante, que você já tenha ouvido falar nas empresas 

Anprotec, BNDES e SEBRAE. Contudo, recomendo reservar uma parcela de 

seu tempo para visitar os sites respectivos, nos quais irá se surpreender com 

informações variadas. Nesse contexto, deixo a sugestão de que visite, em es-

pecial, o conhecido EMPRETEC no site do SEBRAE, em que seus participantes 

são convidados a abrir seu próprio negócio.
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Para que você entenda mais ainda sobre esse assunto, acompanhe e realize 

as atividades seguintes, nas quais você compreenderá com mais facilidade 

este tópico. Lembre-se de preparar a pipoca!!! Vamos lá? 

Citamos os nomes de alguns empreendedores neste tópico, certo? Então 

vamos pensar um pouco nas atividades propostas?

Que relação você consegue estabelecer entre os dois vídeos que você 

assistiu e os problemas sociais relacionados com a falta de emprego. 

Apresente seus argumentos no fórum e discuta com seus colegas os 

diversos pontos de vista.

Diante de um mundo cada vez mais globalizado, o Brasil, a despeito 

de outros fatos, apresenta-se em situação econômica favorável. Como 

você visualiza o empreendedorismo no país? Observe a visão de seus 

colegas e sustente seus argumentos no fórum.

Como você deve ter percebido, por meio desse movimento da globalização, 

potencializado pelas famosas TICs  (Tecnologias da Informação e Comu-
nicação), quebrando barreiras geográficas, econômicas, políticas, culturais 

e sociais, foi posto em evidência o empreendedorismo. O mundo dos negó-

cios, em todos os setores, viu-se diante de novos desafios, antes impensa-

dos, para se manter no mercado.

As velhas práticas de produção, condução e gerenciamento não encontram 

mais lugar em um ambiente cada vez mais competitivo, no qual a fidelidade 

do cliente vai até onde ele se sinta satisfeito. Ou seja, o nível de satisfação 

do cliente não se restringe ao preço do produto ou serviço, mas se estende 

à forma como é atendido, à garantia dada e à qualidade.

Portanto, como você poderia definir empreendedorismo? Segundo o reno-

mado especialista brasileiro em empreendedorismo, José Dornelas (2012), 

trata-se de um “envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, 

levam à transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implemen-

tação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso”.

No primeiro vídeo você 
conhecerá mais detalhes 

do EMPRETEC; assista em 
http://www.youtube.com/
watch?v=BHDO72g4uOg 

(6min 27s). Após assisti-
lo, procure responder aos 

seguintes questionamentos no 
AVEA: Qual foi a contribuição 

de David McClelland para o 
empreendedorismo? Qual a 

importância da EMPRETEC para 
o empreendedorismo brasileiro? 
Qual foi sua impressão sobre as 

mensagens desse vídeo?
Continuando a sessão de vídeos, 

vamos agora para o segundo: 
Que tal conhecer um pouco 

mais sobre a dona Zica? Assista 
em http://www.youtube.com/

watch?v=QCtN8KFMZNc (8min 
e 30s) e logo após descreva o 
que de mais significativo você 

compreendeu. Vale à pena 
persistir quando tudo parece que 
dá errado? Continue a discussão 

com seus colegas no fórum da 
temática no AVEA.

TICs
Termo para englobar 

equipamentos, tecnologias, 
programas, conhecimentos e 

suas aplicações por profissionais 
das áreas da informática e 

telecomunicações nas demais 
atividades humanas que 

necessitam das Tecnologias da 
Informação e Comunicação.
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Nesse contexto, o empreendedor também pode ser compreendido, como 

demonstra a Figura 1.2, dotado de um espírito visionário focado no futuro e 

que faz uso, de forma muitas vezes criativa e inovadora, das oportunidades 

observadas no dia a dia da sociedade ou das organizações, com o propósito 

de implementar uma ideia. 

De outro modo, nas palavras de Ronald Jean Degen (2009, p. 8), possuidor 

de vasta experiência como presidente executivo (CEO) de diversas organiza-

ções, o empreendedor “é aquele que tem a visão do negócio e não mede 

esforços para realizar o empreendimento. A sua realização é ver sua ideia 

concretizada em seu negócio”. 

Ainda na obra desse autor, são descritos outros papéis que o empreendedor 

exerce, especialmente quando está iniciando um negócio. 

Para que você possa se inteirar das funções de cada um desses papéis, apre-

senta-se a seguinte atividade: 

No livro “O Empreendedor: empreender como opção de carreira, de 

Ronald Jean Degen (2009) são apresentadas definições para os demais pa-

péis desempenhados pelo empreendedor. São eles: empresário, executivo e 

empregado. 

1. Considerando suas vivências, procure definir cada um desses papéis com 

suas próprias palavras, criando uma tabela ilustrativa usando uma plani-

lha eletrônica ou um editor de textos, por exemplo.

2. Procure na internet, em fontes confiáveis que tratem de empreendedoris-

mo ou administração, como as da Anprotec, do BNDES e do SEBRAE, se 

há definições semelhantes ou diferentes para esses papéis.

3. Elabore um quadro comparativo elencando vantagens e desvantagens 

em ser empreendedor. Qual seria sua conclusão a respeito?

4. Compartilhe essas informações no fórum de discussão no AVEA.

Lembre-se de rever o Glossário e aumentar seu vocabulário, pois conhecer o 

significado de algumas palavras é necessário para seu prosseguimento nos 

estudos, certo?

Visite o website do livro  O 
empreendedor, de Ronald 
Degen, disponível em  http://
wps.prenhall.com/br_
degen_1/109/28075/7187349.
cw/index.html leia as 
informações da Pearson 
sobre o livro em http://
wps.prenhall.com/br_
degen_1/109/28075/7187349.
cw/index.html e acesse 
também a relação de links 
úteis para os estudantes em 
http://wps.prenhall.com/br_
degen_1/109/28075/7187375.
cw/index.html
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Classificação de empresas quanto ao porte
Com a sua necessária compreensão do que foi tratado até aqui, ficará facili-

tado o entendimento da classificação de empresas em relação ao seu tama-

nho (porte empresarial). Costuma ser uma prática do empreendedor, ou 

empresário, iniciar seus negócios em um espaço pequeno e, à medida que 

vai se estabelecendo melhor diante da clientela, do mercado e da concorrên-

cia, segue-se a ampliação de suas atividades. 

Essa ampliação pode ser em relação ao espaço físico, mas também pode ser 

em relação ao número de sócios e empregados bem como na aquisição de 

novos maquinários e tecnologias. Você observará que também as empresas 

podem ser classificadas quanto ao seu faturamento anual. 

A classificação adotada neste seu material de estudos, porém, acompanha 

a descrita por Antonio Cesar Amaru Maximiano (2011) na qual há uma seg-

mentação dos empreendimentos em relação ao faturamento obtido anual-

mente e ao número de empregados contratados. Desse modo, as empresas 

classificam-se, conforme o Quadro 1.2 em: microempresa; pequena empre-

sa; empresa de médio porte; empresa de grande porte.

Quadro 1.2: Esquema Ilustrativo do porte das empresas
Quanto ao porte Ilustração emblemática Características

Microempresa  
 

Pessoa jurídica ou firma individual.
Receita bruta anual < = R$433.755,14, conforme 
Decreto nº 5.028/2004, ou
Receita bruta anual < = 2,4 milhões de reais, confor-
me o BNDES.

Pequena empresa

Pessoa jurídica ou firma individual.
Receita bruta anual > 433.755,14 e < = a 
R$2.133.222,00, conforme Decreto nº 5.028/2004 
ou
Receita bruta anual > 2,4 milhões de reais e < = 
R$16 milhões de reais, segundo o BNDES.

Empresa de médio porte

Receita bruta anual > 16 milhões de reais e < = 
R$90 milhões de reais, segundo o BNDES.
Indústrias que empregam entre 100 e 499 emprega-
dos, segundo o SEBRAE.
Empresas comerciais e prestadoras de serviços que 
empregam entre 50 e 99 empregados.

Empresa de grande porte

Receita bruta anual > 300 milhões de reais, segundo 
o BNDES.
Indústrias que empregam acima de 499 empregados, 
segundo o SEBRAE.
Empresas comerciais e prestadoras de serviços que 
empregam acima de 99 empregados.

Fonte: Elaborado pela autora, adaptada de Maximiano (2011)

 Porte empresarial
Está relacionado ao tamanho de 

uma empresa, organização ou 
empreendimento.

Faturamento
Representa o total das vendas 

de produtos ou serviços de uma 
empresa realizadas em

 um dado período.
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Creio que com o Quadro 1.2 ficou muito mais fácil de assimilar, certo? Por-

tanto, considere a seguinte observação: quanto mais as empresas crescem, 

mais seus empreendedores ou administradores podem lucrar. Ao mudarem 

de categoria, porém, consequentemente mais impostos pagarão. Com isso, 

você, futuro (a) empreendedor (a), deverá estar atento (a).

Vamos agora, saber um pouco sobre os tipos de empreendedorismo?

Classificação de tipos de empreendedorismo
Se você perguntar quantos tipos, ou categorias, de empreendedores exis-

tem, é bem certo que encontrará várias respostas e nenhuma estará, em 

regra, errada. Na verdade, em toda literatura e estudos conhecidos sobre 

empreendedorismo, seja no Brasil ou em outros países, a conta não bate. 

Portanto, não foram consolidados ou padronizados os tipos de empreende-

dores em uma tabela única. Porém, ao analisar tais estudos, você perceberá 

que há uma tendência em organizá-los em dois tipos centrais: o empreende-

dor de oportunidade (também conhecido como nato, voluntário ou visioná-

rio) e o empreendedor por necessidade ou involuntário. 

O primeiro tipo é aquele que parece ter nascido com o dom de criar produ-

tos ou serviços para potenciais consumidores, mas é movido pelo prazer de 

estar realizando sonhos e descobertas de oportunidades que possam mudar 

a vida das pessoas no presente e no futuro. Como exemplo, podemos lem-

brar do Steve Jobs. 

O segundo tipo é o empreendedor informal, ou melhor, aquele que buscou 

alternativas para ganhar seu sustento sem ter que alugar um ponto comercial 

ou registrar sua atividade em órgão competente. Muitos desses trabalhadores 

são conhecidos como ambulantes, por exemplo. Explicando de outro modo, 

trata-se, em regra, daquele empregado que perdeu seu emprego por conta 

de instabilidade econômica e do processo sem fim da globalização que impu-

seram às empresas a necessidade de reduzir custos para não perder mercado. 

Com isso houve, em especial no fim dos anos 1990, entre outras consequên-

cias, um aumento considerável de demissões. Esses desempregados tiveram 

que buscar alternativas e desenvolver a criatividade para sobreviver e assim 

viram na informalidade a saída para seus problemas de sustento. Deixaram 

de ser empregados para virarem donos do próprio negócio. Raros foram os 

Outro exemplo muito 
interessante é demonstrado 
no vídeo “Cacau Show – Uma 
história de empreendedorismo, 
com Alexandre Costa” (29min 
33s), disponível em http://www.
youtube.com/watch?v=RaxT24a
vU7k&feature=youtu.be 
Já em http://www.endeavor.org.
br/videos  você encontra outros 
casos de sucesso. Pesquise casos 
da sua região, para
poder se inspirar.

Histórias de sucesso “Day 
1” da Endeavor (http://
www.day1.org.br/) são bem 
interessantes; acesse http://
www.endeavor.org.br/videos e 
veja como as histórias de vida de 
empreendedores são contadas.
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ex-empregados que se interessaram em formalizar seu negócio, uma vez 

que não havia, por parte do poder público, grandes incentivos com esse 

propósito. Entre os problemas encontrados para a regularização de suas ati-

vidades havia altas taxas tributárias e inexistência de crédito facilitado.

Na atualidade, como você verá no próximo tópico, houve uma grande re-

dução na informalidade, por conta de várias políticas surgidas a partir de 

iniciativas do Governo Federal. Entre tais políticas, instituiu-se em 1999 o 

Programa Brasil Empreendedor. Daí para frente o empreendedorismo 

individual, especialmente, tem dado grandes saltos tanto em números de 

empreendedores capacitados quanto na passagem destes da informalidade 

para a formalidade.

Você, estudante, conhece ou já conheceu alguém que trabalha na informa-

lidade? Sabe de algum conhecido que tem negócio próprio, e formalizado, 

por opção de vida, pois nunca se interessou em trabalhar para uma empre-

sa? E no seu caso? Já pensou em ser empreendedor em alguma área? Que 

tal conhecer um pouco mais sobre outros tipos de empreendedores, logo 

abaixo, antes de se decidir?

Alguns tipos de empreendedores descritos por José Dornelas (2007) são sis-

tematizados na Figura 1.3, para sua melhor compreensão. Convido você, 

neste momento, a observá-la, portanto. 

Precisamos identificar os tipos de nossos 
empreendedores. Vamos lá?

Empreendedor que aprende 
(inesperado)
Empreendedor corporativo
Empreendedor herdeiro 
(sucessão familiar)
Empreendedor “normal” 
(planejado)
Empreendedor por necessidade
Empreendedor social
Empreendedor serial 
(cria novos negócios)
Empreendedor nato (mitológico)

Figura 1.3: Tipos de Empreendedores
Fonte: Elaborada pela autora

Empreendedorismoe-Tec Brasil 24



Percebeu algum problema? Pois é. Só tem um probleminha: não descrevi 

cada um desses tipos para não tirar de você a oportunidade da pesquisa e 

estudo de outras fontes. Que tal, então, agora mesmo você procurar algu-

mas das referências sugeridas neste material para complementar seus estu-

dos? Nada de preguiça e mãos à obra. Pois só assim você poderá responder 

às próximas questões.

Figura 1.4: Que tipo de empreendedor eu sou? 
Fonte: <a href=”http://www.shutterstock.com/gallery-77601p1.html?cr=00&pl=edit-00”>Aspen Photo</a> / <a 
href=”http://www.shutterstock.com/?cr=00&pl=edit-00”>Shutterstock.com</a>

Para fechar o entendimento deste tópico, e considerando o questionamento 

na Figura 1.4 – Que tipo de empreendedor eu sou? Procure a definição para 

cada um dos tipos listados na Figura 1.3 – Tipos de empreendedores. Ao 

finalizar essa descrição, imagine-se como um (a) futuro (a) empreendedor (a) 

e descreva em qual ou em quais dos tipos você se encaixaria?

Linha do tempo sobre empreendedorismo: 
visão histórica no Brasil
Você deve saber que tudo na vida, em regra, teve um começo em algum 

lugar ou tempo passado, certo? Inclusive as práticas humanas relacionadas 

ao comércio, à educação, à própria guerra, a processos de paz e à busca pela 

própria sobrevivência etc.
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Não seria diferente com o empreendedorismo. Essa palavra você pode consi-

derar como sendo relativamente nova no contexto favorecido pela globaliza-

ção. Mas a prática em si do que empreendedorismo representa é tão antiga 

que podemos dizer que surgiu de forma mais emblemática junto com os 

primeiros desbravadores dos mares e terras distantes.

Pois a mola propulsora principal que os fez se aventurar por aí foi o desejo 

pelo novo; pelo mistério; pela oportunidade em descobrir coisas novas e em 

experimentá-las; pela vontade de enfrentar desafios vencendo o medo e 

correndo riscos, a imprevisibilidade, e as limitações diversas.

E mesmo quando fracassavam em suas tentativas não se entregavam à de-

sistência. Usaram os fracassos contabilizados como instrumentos de estudos 

para traçar novas estratégias e assim enfrentar de novo; isso se repetia até 

que alcançassem seus objetivos.

Esta é uma visão. Mas, não satisfeito (a), você pode voltar mais ainda no 

tempo. Para o tempo dos homens das cavernas, que quando pressionados 

pela vontade de sobreviver e proteger a família desenvolveram técnicas de 

caça, pesca, construção de instrumentos e utensílios diversos bem como 

confecção de vestuários, por exemplo. E eu pergunto a você: não havia um 

professor, ainda, mas quem os ensinou? Como aprenderam? Haja vista que 

a fala estava apenas começando entre eles. 

Para ilustrar esse trecho, ANDRADE apud GRANDO, 2012, p. 2 defende, em 

seu artigo “Contexto do empreendedorismo no Brasil”, o seguinte: 

“[...] basta levantar um pouco os olhos do livro (ou do tablet), observar cui-

dadosamente tudo o que está ao seu redor e compreender que, exceto o 

que foi criado pela natureza, todo o resto está ali por conta de uma mente 

empreendedora.”

Contudo caro (a) estudante, como a linha do tempo do empreendedorismo 

no mundo ficaria muito extensa neste seu material de estudos, vamos nos 

limitar à demonstração de como se deu no Brasil. Porém, quero deixar claro 

que isso não impede, em outro momento, que você procure conhecer mais 

completamente esse histórico. Para tanto, veja o Quadro 1.3.

Empreendedorismoe-Tec Brasil 26



Quadro 1.3: Empreendedorismo no Brasil

Época Palavras-chave / Histórico

Anos 1990

Criação do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Criação da Softex – Sociedade Brasileira para exportação de Software (programa Softex 
e Gênesis).
Início do movimento do empreendedorismo em software (Startups). 
Início do ensino de empreendedorismo em universidades.
O Governo Federal institui o programa Brasil Empreendedor (1999-2002), capacitando 
mais de seis milhões de pessoas, que também receberam recursos para seus negócios.
Surgem os programas do SEBRAE: Empretec e Jovem Empreendedor.
Surgem, no país, muitas empresas pontocom (1999-2000, usando internet), abertas por 
uma leva de jovens empreendedores (novas Startups). 

2000 – 2010

A Anprotec – Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tec-
nologia divulga dados sobre o grande crescimento de incubadoras de empresas no país.
Ocorrem avanços na legislação para as micro e pequenas empresas: criação do Simples, 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, Lei da Inovação e Programa Empreendedor  
Individual são alguns exemplos.
É criado o evento Semana Anual do Empreendedorismo Mundial.
É consolidado o ensino do empreendedorismo na educação fundamental, no ensino 
médio, na educação profissional e no ensino superior, inclusive utilizando plataforma de 
Educação a Distância. Foco no empreendedorismo social e no corporativo.
Criação de várias empresas, ONGs e institutos em várias regiões do país, visando à libera-
ção de recursos e apoio a programas e projetos de empreendedorismo.
Surgimento de negócios e empreendimentos focados nas classes sociais C e D, por conta 
de sua ascensão econômica.
Cresce a importância do Brasil no cenário internacional, devido à sua projeção empreen-
dedora em várias áreas econômicas.
Surgem novos milionários oriundos de projetos empreendedores de sucesso.
Interesse crescente dos brasileiros em investimentos na Bovespa.
Interesse crescente em saber e conhecer planejamento estratégico e planos de negócios.
Crescimento da procura por franquias no Brasil.

2011 – 2016

Programa Fábrica Social: instituído em 2012 pelo Governo do Distrito Federal para 
capacitar cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Os participantes que são benefi-
ciários do Programa Bolsa Família recebem microcrédito e orientações para se tornarem 
empreendedores.
Projeção de novos negócios, de empreendimentos inovadores com vistas à realização da 
Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016.

Fonte: Elaborado pela autora, adaptada de Dornelas (2012)

Não fique apreensivo (a) com o Quadro 1.3; afinal, o objetivo não é levá-lo 

(a) a decorá-la, porém compreender que houve, e continua havendo, uma se-

quência de fatos econômicos, políticos e sociais que juntos explicam a impor-

tância do estudo em questão. Para contribuir em seu entendimento, que tal 

dedicar uma especial atenção às situações de aprendizagem que se seguem?

Caro (a) estudante, observe que no Quadro 1.3 – Empreendedorismo no 

Brasil, é citado, na faixa de 2011-2016, o Programa Fábrica Social. Veja a 

importância de ações que elevam parcelas da população mais carente de 

uma situação de pobreza e sem perspectivas para uma outra como donos de 

seu destino. A intenção desse Programa é estimular o surgimento de novos 

e-Tec BrasilUnidade 1 – Fundamentos de empreendedorismo 27



empreendedores, incluindo a oferta de microcrédito.  Com isso faço-lhe uma 

pergunta: Você já ouviu falar no  “Bolsa Família”? Trata-se de um programa 

social instituído no Governo Lula, que faz parte do  “Plano Brasil Sem Mi-
séria”,  cujo propósito é a transferência direta de um valor mensal a famílias 

comprovadamente pobres e extremamente pobres. Porém, essas famílias só 

fazem jus a esse programa mediante condições estabelecidas, dentre as quais 

está a de que as crianças e jovens estejam estudando.  Outra proposta é a 

participação em programas complementares, tais como a capacitação para o 
trabalho como, por exemplo, o  “Programa Fábrica Social”.  Desse modo, 

chegará o dia em que essa família não precisará mais do  “Bolsa Família”, 

pois terá construído as bases de sua cidadania. Esse é um dos objetivos finais 

desse Plano. Como você analisa essa possibilidade de empreendedorismo?

Considerando que você foi curioso (a) a ponto de visitar os sites acima, 

eleve seus olhos para o céu e procure refletir sobre o assunto. Faça um 

resumo com suas anotações para sistematizar sua compreensão e res-

ponda às seguintes questões lá no AVEA:

1. Pode-se dizer que houve um avanço no empreendedorismo indi-

vidual no Brasil por conta de ações governamentais dos estados 

brasileiros e do governo federal, tais como o Bolsa Família e acesso 

ao microcrédito? Justifique sua resposta e cite exemplos.

2. Que outras ações governamentais, ou da iniciativa privada, existem 

que têm como foco a capacitação de pessoas para que por meio do 

empreendedorismo se tornem independentes?

3. Você já consegue visualizar, no curso profissionalizante que está fa-

zendo, considerando os demais componentes curriculares, oportuni-

dades empreendedoras que gostaria de desenvolver? Quais seriam?

Realizados os estudos e as situações de aprendizagem acima, você precisa 

agora compreender por que persistem alguns mitos que envolvem o empre-

endedorismo e saber defender uma posição mais crítica quando encontrar, 

em sua jornada, pessoas que ainda estão engatinhando no entendimento 

deste assunto.

A título de curiosidade, caso 
ainda não conheça ou nunca 
ouviu falar em Bolsa Família 

ou o que é microcrédito, 
estou sugerindo os seguintes 

sites com o propósito de 
atualização de informações 
gerais que poderão ser-lhe 

úteis. Sobre o Bolsa Família, 
em http://www.mds.gov.br/

bolsafamilia; sobre créditos e 
microcréditos, em http://www.

sebrae.com.br/uf/rondonia/
orientacao-empresarial/credito-

e-microcredito/caracteristicas-do-
microcredito/BIA_452

Boas descobertas!!!
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Mitos relevantes sobre empreendedorismo
É verdade que ser um empreendedor não é nada fácil, mas também afirmar 

que é uma atividade não apropriada para simples mortais como eu e você 

não tem o menor cabimento. Esse e tantos outros mitos (inverdades sobre 

alguma coisa, pessoas ou situações) existem aos montes por aí. 

Talvez você já tenha escutado um tanto deles, certo? Por favor! A partir de 

agora não saia por aí dando crédito a tudo que lhe disserem sobre ser patrão 

para ficar rico da noite para o dia, ganhar dinheiro trabalhando pouco, con-

tratar pessoas para fazer o seu serviço e assim só chegar ao escritório, loja ou 

empresa apenas para receber o faturamento do dia e por aí vai. 

Pois já aconteceu, inclusive com pessoas conhecidas por mim, que quando 

o dono do negócio chegou à loja, depois de uma semana na pescaria, só 

encontrou as dívidas para pagar espalhadas pelo chão, nada de mercadorias, 

nada de funcionários e nada do caminhão de entregas, cujas parcelas ainda 

estavam para ser pagas.

Ser empreendedor representa ter muito, mas muito trabalho. Mas é um 

trabalho que deve ser, de preferência, muito prazeroso, além de rendoso, 

lógico. Pois quem é que aguenta fazer alguma coisa que detesta por muito 

tempo? É necessário, então, adquirir mais experiência com cada projeto ou 

ideia. Aprender com os erros e ter a humildade de reconhecê-los. Explorar 

possibilidades. Estudar mais para saber mais e ser menos enganado, ou nun-

ca, melhor ainda.

Exige-se, portanto, queira ou não, conhecer bem o seu negócio, e não ape-

nas ser um administrador de empresas burocrático. Você está fazendo um 

curso que lhe permitirá abrir muitas portas, transpor barreiras e criar, por sua 

iniciativa, novas oportunidades de negócio.

Por isso não se deixe levar pelos sete mitos que lhe apresento na Figura 1.5, 

tendo por base diversos estudiosos e autores sobre o assunto, que estão aqui 

representados de forma didática visando facilitar sua compreensão.

e-Tec BrasilUnidade 1 – Fundamentos de empreendedorismo 29



Mito 1

Não acredite nisto Os verdadeiros empreendedores são natos.

Pode acreditar
A maioria dos empreendedores aprende a ser, por meio do acúmulo de 
habilidades e experiências.

Mito 2

Os Estados Unidos são o país mais empreendedor do mundo. Por isso é 
impossível concorrer com ele.

Os Estados Unidos têm visto a cada dia sua atividade empreendedora 
diminuir. Foi constatado que países mais pobres e agrícolas possuem as 
pessoas mais empreendedoras. Qualquer concorrência pode ser vencida 
com a criatividade, a originalidade e a inovação.

Mito 3

Grande parte dos empreendedores é da área de tecnologia, pois essa 
área é a que mais cresce.

Pelo contrário, do dito acima, os novos empreendimentos têm sido 
iniciados nos setores mais comuns da economia.

Mito 4

O empreendedor do tipo “por necessidade” não terá chances de sobre-
viver por muito tempo no mercado.

Essa afirmação é um equívoco. Apesar de ser classificado por alguns 
autores como negócio medíocre, foi a partir desse tipo que surgiram 
grandes empreendedores. Eles não pararam no tempo. Adquiriram mais 
experiência e conhecimento.

Mito 5

Todos os novos negócios hoje são inovadores e se desenvolvem rápido, 
pois só se ouve falar na mídia do empreendedorismo inovador.

Apesar de estar havendo, especialmente no Brasil, um grande incentivo 
para a inovação no empreendedorismo, o número de empreendedores 
que apenas repetem a mesma linha de produtos e serviços dos seus 
concorrentes é ainda muito grande. 

Mito 6

É necessário ter muito dinheiro, ou fazer um “pé-de-meia” por vários 
anos, antes de iniciar um negócio.

Dependendo do negócio que você queira abrir e das estratégias utilizadas, 
tais como um plano de negócios bem estruturado, não necessariamente 
vai precisar de muito dinheiro ou até de financiamento. Você pode usar, 
no começo, o boca a boca, a internet, as redes sociais, etc. e ainda assim 
pode conseguir pequenos empréstimos com familiares, desde financeiros 
até materiais, tais como uma sala, mesas, cadeiras e computador.
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Mito 7

Todos os empreendedores ganham muito dinheiro. Ficam ricos em pouco 
tempo; portanto, também vou ficar milionário.

Cuidado com essa afirmação! Muitos saem dos seus empregos para 
abrir uma empresa e às vezes no mesmo ramo de negócio em que traba-
lhava, de olho no padrão de vida que seu ex-patrão demonstrava ter. Em 
pouco tempo vem a desilusão. Ser empreendedor, ou empresário, não 
é garantia de riqueza. São muitos fatores que devem ser considerados, 
inclusive saber se tem paixão pelo que vai empreender. Terá com certeza 
muito trabalho e várias vezes a riqueza só virá, e se vir, após vários anos 
de labuta.

Figura 1.5: Os sete mitos principais sobre o empreendedorismo
Fonte: Elaborada pela autora

Sabendo agora que existem tantos mitos criados a desfavor do empreen-

dedorismo, você se posicionará de modo mais crítico quando escutar certas 

afirmações, em especial as negativas, referentes aos seus projetos profis-

sionais. Com a proposta de atividade que se segue, você perceberá que há 

vários outros mitos circulando por aí. Vamos conhecê-los, por certo.

O SEBRAE disponibiliza diversos vídeos, palestras e outros informativos rela-

cionados à inovação empreendedora, bem como também presta esclareci-

mentos gerais sobre micro e pequenas empresas.

1. Identifique quais mitos estão presentes no vídeo que você assistiu.

2. Dialogue com seus colegas de curso questionando sobre outros mitos 

pesquisados.

Neste exato momento, convido você a se cadastrar no LinkedIn Brasil 

(https://br.linkedin.com/), a maior rede social de profissionais do mun-

do. Nessa rede você poderá conhecer pessoas e empresas que poderão 

abrir as portas para você. Nessa rede procure vasculhar, além de dados 

sobre sua futura carreira, informações relacionadas a empreendedoris-

mo e possíveis mitos ainda existentes.

Compreendidos os mitos que pairam sobre o empreendedorismo, o seu ensi-

no nas mais diversas escolas e cursos tem ajudado a desmistificar o assunto. É 

o que você vai aprender mais um pouco na próxima seção. Vejamos, então?

No vídeo em https://
www.youtube.com/
watch?v=VjYIzAg5uA8 (4min 
1s) Bruno Caetano, Diretor 
do SEBRAE de São Paulo, 
além de abordar o que o 
empreendedor deve saber sobre 
empreendedorismo, cita outros 
mitos sobre este.
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O empreendedorismo na educação
Pelos estudos feitos por você até aqui, em especial a compreensão sobre o 

que é empreendedorismo, o seu desenvolvimento no Brasil e os mitos que o 

envolvem, é interessante perceber a importância do papel da educação, de 

um modo geral, na disseminação e ensino de conteúdos relacionados a este 

componente curricular.

Antes de continuar, esclareço a você que o processo de ensinar sobre em-

preendedorismo encerra a ideia de facilitar a assimilação e o uso de infor-

mações pelo estudante, de modo que ele(a) possa usufruir melhor do que 

está aprendendo e assim diminuir o risco de errar em demasia, pois, uma 

vez aprendida à lição, ele(a) terá parâmetros para se guiar pelas estradas da 

experiência. Você concorda?

Seguindo esse raciocínio, uma das primeiras perguntas que se deva fazer em 

busca de esclarecimento sobre o ensino de empreendedorismo no Brasil é: 

por que se fala tanto em empreendedorismo hoje? Observando a história 

recente do mundo, em que pese crises diversas, em especial as econômicas, 

as sociedades buscam caminhos para não repetirem os erros do passado e 

desenvolver nas pessoas um espírito de empregabilidade, uma vez que já 

é fato que nem todos estarão trabalhando em alguma empresa até a sua 

provável aposentadoria.

Ao estudar e compreender os reflexos do passado no presente e suas lições, 

confirma-se que os investimentos em variados negócios aconteciam na base 

do empirismo (experiência), ou seja, tentativas entre erros e acertos. Ob-

serva-se, com o passar do tempo, a redução dos recursos, sejam materiais, 

sejam financeiros e até de pessoas mais bem capacitadas. Passa-se a com-

preender que o aumento da produtividade e a redução dos custos podem 

ser alcançados quando se dirige o foco para processos e resultados.

Com a concorrência cada vez mais acirrada e uma clientela cada vez mais 

exigente, surge a ânsia de criar diferenciais, representando, assim, reflexos 

da globalização e alargamento de mercados competitivos. Tudo isso soma-

do aos avanços tecnológicos faz crescer a necessidade de empreendedores 

que tenham conhecimentos interdisciplinares, ou seja, não basta apenas ter 

uma ótima ideia. Precisa-se conhecer e acompanhar as tecnologias, saber 

um pouco de economia e a legislação que esteja relacionado com a sua área 

profissional e outros. 
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Estamos vivendo a pleno vapor a era do empreendedorismo e do conheci-

mento, que deverão se manter fortes por muitos e muitos anos. Esse movi-

mento, em especial o empreendedor, vem sendo alimentado pela crescente 

demanda (procura) por novos produtos e serviços que agreguem cada vez 

mais qualidade e gerem satisfação para o cliente.

Portanto, não é por acaso que houve uma corrida, na área da educação, 

para se alterarem as matrizes curriculares no Brasil (e no mundo também) 

para contemplar o ensino do empreendedorismo. Não é à toa que você está, 

neste exato momento de sua vida, estudando este assunto tão empolgante. 

Não é à toa, também, que surgiram cursos novos e específicos para desco-

brir e capacitar novos empreendedores. Profissionais de várias áreas buscam 

formação complementar voltada para administração, gestão de negócios e 

finanças, com vistas a aplicar em suas carreiras.

Segundo Dornelas (2012, p. 10), o Brasil despertou para a importância do 

empreendedorismo, que  passou a ser “tratado [...] com o grau de importân-

cia que lhe é devido [...]”, como já vinha ocorrendo em outros países mais 

desenvolvidos. Notou-se que havia chegado o momento de instituir o ensino 

de empreendedorismo, pois como você já sabe, é possível se tornar empre-

endedor. Para enfatizar essa questão, dada a sua importância, transcrevo as 

palavras desse mesmo autor, que diz:

O empreendedorismo tem sido o centro das políticas públicas na maioria dos 

países. O crescimento do empreendedorismo no mundo se acelerou na déca-

da de 1990 e aumentou em proporção nos anos 2000, o que pode ser ob-

servado nas ações desenvolvidas relacionadas ao tema. Alguns exemplos são: 

programas de incubação de empresas e parques tecnológicos; desenvolvimen-

to de currículos integrados que estimulem o empreendedorismo em todos os 

níveis, da educação fundamental à pós-secundária; programas e incentivos 

governamentais para promover a inovação e a transferência de tecnologia; 

subsídios governamentais para criação e desenvolvimento de novas empre-

sas; criação de agências de suporte ao empreendedorismo e à geração de 

negócios; programas de desburocratização e acesso ao crédito para pequenas 

empresas; desenvolvimento de instrumentos para fortalecer o reconhecimen-

to da propriedade intelectual, entre outros. Particularmente no que se refere à 

educação empreendedora, os exemplos e casos de sucesso têm sido cada vez 

mais frequentes, haja vista o empreendedorismo ter se disseminado rapida-

mente como disciplina, forma de agir, opção profissional e como instrumento 

de desenvolvimento econômico e social. (DORNELAS, 2012, p.10).
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De outro modo, o empreendedorismo tem sido aplicado, inclusive, na edu-

cação de crianças, a exemplo do que ocorre na Bélgica, dada a necessidade 

de, bem cedo, acelerar processos inovadores. Você, de repente, está pensan-

do: “ora, e se todo mundo resolver ser empreendedor, vai faltar gente para 

trabalhar como empregado”. Acredite, não será bem assim.

Na verdade, o ensino do empreendedorismo não está focado em apenas ca-

pacitar empreendedores para serem “donos do próprio negócio”. Um entre 

tantos objetivos, no ensino deste componente curricular, é despertar ideias 

empreendedoras nos profissionais que atuam como empregados de terceiros. 

Ou seja, ser empreendedor, na atualidade, não está ligado à ideia única (por-

tanto, um mito) de obrigatoriamente ser dono de uma empresa, abrir um ne-

gócio. Ser empreendedor é também contribuir para o sucesso do negócio da 

empresa onde se trabalha, seja da iniciativa privada, seja da governamental.

Levando em conta o aprendido até aqui, você, como futuro (a) profis-

sional conhecedor (a) de empreendedorismo, não pode deixar de ob-

servar o que está acontecendo a sua volta em relação a esse tema, 

certo? Por isso você não pode deixar de ler informações sobre o Fórum 
Econômico Mundial (FEM), também conhecido como Fórum de Da-

vos, e sobre a Lei sobre Patentes. Nesse Fórum, a discussão sobre 

o empreendedorismo no mundo tem sido feita em cada nova versão 

desse evento, dado o grande interesse sobre o assunto. Portanto, reali-

ze uma pesquisa sobre as ocorrências desse Fórum, com vistas a saber 

responder às seguintes questões, discutindo-as com colegas no AVEA: 

1. Em que ano/década e local ocorreu o primeiro Fórum Econômico 
Mundial e quais foram suas propostas? Que países ou representa-

ções participaram desse evento? 

2. Quais os fatos políticos, econômicos, culturais e sociais acontece-

ram durante esse primeiro Fórum? Você acha que esses fatos in-

fluenciaram nos debates ocorridos por lá?

3. Em qual desses Fóruns houve recomendações para disseminar o em-

preendedorismo entre os jovens, assim como o seu ensino? E por 

que surgiram essas recomendações?

4. Qual a relação entre o Fórum Econômico Mundial e o Fórum Social 

Mundial? Qual a sua opinião a respeito?

Para enriquecer seu 
conhecimento, apresento-lhe 

as seguintes sugestões de 
vídeos e solicito que você dê 

especial atenção ao primeiro, por 
tratar de empreendedorismo e 

educação. Você irá gostar:
O primeiro vídeo, “TEDxCovilhã” 

com Erica Nascimento, 
fala sobre: “Não se nasce 

empreendedor. Aprende-se”, 
(9min 42s), disponível em http://

youtu.be/869qP9Qe7Vk O 
segundo vídeo é de 24/01/2014 

e fala sobre a participação 
de Dilma Rousseff no Fórum 

Econômico Mundial em Davos, 
Suíça. A presidente expôs 

números e dados sobre o Brasil 
e o progresso recente (1min 25 

s).Vídeo disponível em http://
g1.globo.com/jornal-hoje/

noticia/2014/01/dilma-rousseff-
participa-do-forum-economico-

mundial-nesta-sexta-24.html 

Para conhecer mais sobre o TED 
– Tecnologia, Entretenimento e 

Design, acesse os Talk Show em 
português em: http://www.ted.

com/talks/browse?language=pt-
br

Saiba mais sobre o Fórum Social 
Mundial, ou FSM, no artigo 

escrito por Ana Lucia Santanna, 
disponível em http://www.
infoescola.com/geografia/

forum-social-mundial/
Para saber mais sobre a 

legislação que “Regula direitos 
e obrigações relativos à 

propriedade industrial”, acesse 
a Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996, disponível em http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9279.htm
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5. O que é uma patente? E por que a Lei sobre Patentes é importante? 

Ela é necessária?

6. De que forma a Lei sobre Patentes se relaciona com empreendedo-

rismo e inovação tecnológica?  A presidenta Dilma participou no dia 

24 de janeiro de 2014 do Fórum Econômico Mundial. Em que pese 

seu discurso, em que parte ficou presente o empreendedorismo, 

a inovação, a tecnologia desenvolvida pelos brasileiros diante das 

oportunidades? Está clara no discurso a abertura de oportunidades 

para o seu curso?

7. A que outro programa social brasileiro, estudado neste conteúdo, a 

presidenta Dilma, em seu discurso em Davos, faz referência? Você 

acha que está de fato relacionado com o Fórum?

Para fechar o estudo desta seção, transcrevo para você as recomendações fei-

tas no FEM de 2009, batizadas de “Educando a próxima onda de empreen-

dedores”, voltadas ao ensino e desenvolvimento do empreendedorismo para 

potencializar oportunidades e até a criação de novas. Veja, portanto, o que diz:

Desenvolver habilidades de liderança e conhecimento do mundo e do ambien-

te onde vivem para que consigam superar os desafios das próximas décadas. 

Enfatizar a educação empreendedora como parte chave da educação formal 

em todos os níveis. Desenvolver o empreendedorismo como um tema trans-

versal e não apenas uma disciplina. Utilizar a interatividade como mote da 

pedagogia educacional, com foco na experimentação e na ação, e na análise 

e solução de problemas. Ampliar o uso da tecnologia no ensino tanto para ga-

nhar escala e aumentar a abrangência do tema, como para possibilitar a cria-

ção de material didático inovador e interativo. (apud DORNELAS, 2012, p. 12).

Sendo assim, caro (a) estudante, com a valorização do ensino de empreen-

dedorismo em quase todos os níveis de educação básica e em cursos de 

graduação e pós-graduação, faço a pergunta: Empreender para quê? É o 

nosso próximo tópico para que, de fato, você compreenda a grande impor-

tância de seu estudo.

Educação básica
É constituída pela educação 
infantil e pelos ensinos funda-
mental, médio e técnico. 
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empreender para quê?
Tudo o que fazemos na vida tem uma razão de ser, um propósito a ser alcan-

çado, que nos traga satisfação, qualidade de vida e felicidade. Você concor-

da com isso? Dentre os vários tipos de empreendedores que você estudou, 

chamo a atenção para o visionário. É aquele que projeta futuros baseados 

em seus sonhos de realização, inclusive pessoais, porém visa, sempre, com 

eles alcançar a satisfação, melhorar a qualidade de vida e sentir-se feliz. 

Os empreendedores visionários, sejam empresários ou profissionais de uma 

organização, se realizam satisfazendo o cliente, a empresa e a si próprios, 

muitas vezes. Para alguns, deixando as discussões filosóficas de lado, essa 

satisfação gera também a felicidade, mesmo que ilusória.

Alterando a perspectiva para a visão dos governos, dos mercados em um 

mundo globalizado, portanto sem fronteiras, o empreendedorismo com viés 

de inovação, principalmente, está sendo tratado como a nova mola propul-

sora do desenvolvimento econômico. Quanto mais de empreendedorismo 

houver em seus planos, metas e ações, mais chances os governos e mer-

cados terão para se manter ou crescer, ganhar novos defensores e clientes. 

Compreendida essa questão do empreendedorismo inovador, ressaltamos o 

que foi muito bem destacado por Bessant e Tidd (2009) quando afirmam que:

A inovação realmente faz uma grande diferença para empresas de todos 

os tipos e tamanhos. A explicação é bastante simples: se não mudarmos o 

que oferecemos ao mundo (bens e serviços) e como os criamos e ofertamos, 

correremos o risco de sermos superados por outros que o façam. Em última 

instância, é uma questão de sobrevivência [...](BESSANT; TIDD, 2009, p. 20).

Com essa observação, e como visto em outros tópicos deste estudo, não 

basta apenas lançar um produto ou serviço que ninguém ainda o tenha 

feito. Há de se focar na satisfação, em primeiro lugar, do seu cliente. E a sa-

tisfação, muitas vezes, anda de mãos dadas com a qualidade do serviço ou 

produto. Como exemplo de satisfação do usuário de serviços do Governo, 

poderíamos citar a disponibilidade de coletas seletivas de lixo não só uma 

vez por dia, e sim duas. E que a coleta seletiva realmente funcione, ou me-

lhor, seja de fato seletiva. Pois o que adianta gastar com campanhas para os 

usuários separarem o lixo e, no final das contas, todo ele ir parar num lixão, 

onde será misturado?
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Aqui, portanto, reforço a questão: empreender para quê? Para que sejamos 

competitivos; para agradar o cliente; para que a economia não pare de cres-

cer, gerando mais oportunidades de criação de empresas e mais empregos; 

para que as sociedades alcancem qualidade de vida mais satisfatória; para 

que todos possam se manter em seus empregos ou conquistar outros e por 

aí vai. A lista é imensa. Que outras questões mais você poderia acrescentar 

a essa lista, então?

O empreendedorismo, como você já deve estar percebendo, pode ser apli-

cado no desenvolvimento de qualquer atividade, ou empreendimento, que 

você queira, seja ela econômica, cultural, social, política ou educacional. Isso 

posto, ao estudar o próximo item acredito que você poderá ter alguma ideia 

brilhante para começar a ser empreendedor. Realize, então, a atividade abai-

xo proposta para que suas ações empreendedoras já nasçam com uma visão 

da responsabilidade social e da sustentabilidade.

Responsabilidade social e sustentabilidade são pilares que estão 

sendo utilizados para embasar diversos empreendimentos mundo afo-

ra. Nesse contexto, vários projetos empreendedores têm recebido selos 

de qualidade, por exemplo, porque foram implementados consideran-

do tais pilares. 

Desse modo, convido você a realizar uma pesquisa, estudos e reflexões 

sobre:

1. O que é responsabilidade social e sustentabilidade e de que forma 

se relacionam com empreendedorismo?

2. Em que aspectos das outras disciplinas e práticas de seu curso esses 

pilares (responsabilidade social e sustentabilidade) se relacionam?

3. Quais empreendimentos existem no Brasil que, na sua opinião, não 

foram implementados com foco em pelo menos um desses pilares? 

Justifique sua resposta.

4. Pesquise e cite alguns exemplos de empreendimentos que imple-

mentaram projetos com foco na responsabilidade social e/ou sus-

tentabilidade.

Deposite sua investigação no AVEA e observe com atenção o olhar de 

seus colegas.
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Nesse ínterim, caro (a) estudante, já pensou em uma ideia que gostaria de 

implementar? Se sim, como pretende começar seu negócio? Como uma 

Startup ou já como uma empresa? E daí você me pergunta: qual a diferen-

ça? É o que você vai ver agora, ok.

Tipos de empresas
Tipos de empresas em relação à sua formação: qual delas é ideal para iniciar 

um negócio? Você vai de startup?

Figura 1.6: Opções de startup 
Fonte: http://www.shutterstock.com

Figura 1.7: Startup como estratégias de negócios
Fonte: http://www.shutterstock.com  

Startup
Significa o ato de começar 

algo. Empresas startup são 
empresas jovens e extremamente 
inovadoras em qualquer área ou 
ramo de atividade, que procuram 

desenvolver um modelo de 
negócio escalável e repetível. Um 

modelo de negócio é a forma 
como a empresa gera valor para 
os clientes. Um modelo escalável 

e repetível significa que, com o 
mesmo modelo econômico, a 

empresa vai atingir um grande 
número de clientes e gerar lucros 

em pouco tempo, sem haver 
um aumento significativo dos 
custos. O termo startup para 

designar empresas recém-
criadas e rentáveis começou 
a ser popularizado nos anos 

1990, quando houve a primeira 
grande bolha da internet. 

Muitos empreendedores com 
ideias inovadoras e promissoras, 

principalmente associadas 
à tecnologia, encontraram 

financiamento para os seus 
projetos, que se mostraram 
extremamente lucrativos e 

sustentáveis. Naquele período, 
grande parte da explosão de 

empresas startup surgiu no 
Vale do Silício (Silicon Valley), 

uma região da Califórnia, 
Estados Unidos, de onde 

saíram empresas como Google, 
Apple., Facebook, Yahoo!, 

Microsoft, entre outras. Todas 
essas empresas são exemplos 

de startup que hoje estão 
fortemente solidificadas e são 

líderes nos seus setores de 
atuação no mercado. Contudo, 
os empreendedores devem ter 
em mente que a fase inicial de 

uma startup é sempre marcada 
por um cenário de incertezas. 

Algumas ideias aparentemente 
rentáveis podem se revelar 

inaplicáveis. Leia mais sobre 
o assunto em: http://www.

significados.com.br/startup/
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São vários os fatores, como já visto em seus estudos, que levam pessoas das 

mais diversas atividades a quererem abrir um negócio, certo? Ao lado desses 

fatores, considerando o porte da empresa (micro, pequena, média e grande 

empresa) abordado acima, sempre está a pergunta de como começar, e a 

decisão, muitas vezes, recai em torno do tipo de empresa que mais atenderá 

às suas expectativas e condições materiais e financeiras.

Cada um dos tipos apresenta vantagens para alguns candidatos a empresá-

rios ou a empreendedores e desvantagens para outros. Segundo Maximiano 

(2011), existem cinco tipos de empresas: tradicional, familiar, franquia, es-

critório doméstico (conhecido também como home office) e cooperativas. 

Porém, se visitar o portal do empreendedor do Governo Federal e do SE-

BRAE, você irá encontrar informações sobre tipos de empresas, mas, preste 

atenção, saiba que é quanto à natureza jurídica.

E as startups, (Figuras 1.6 e 1.7) o que são? Você, a partir de agora, vai ouvir 

falar muito delas, sabia? É a nova (não tão nova) onda de inovações. Alguns 

as confundem com empresas individuais, pequenas empresas ou home offi-
ce, contudo, há algumas diferenças que você deve conhecer.

Qualquer startup tem por base, ao ser instituída, não a oportunidade e sim 

a sua descoberta, a constante busca e desenvolvimento que motiva seus 

idealizadores. Apresenta potencial para um dia, ou a qualquer momento, 

se tornar uma empresa grande. É movida pela inovação, em regra. Isso é o 

que a difere de uma pequena empresa, pois esta muitas vezes nasce movida 

pela necessidade de seus formadores; portanto, não está, necessariamente, 

focada em descobertas ou inovação.

Conforme defende Andrade (2012, p. 9), a partir da “aprovação da Lei Geral 

das Pequenas Empresas” em 2006 (Lei Complementar nº 123/2006), surge 

uma grande flexibilidade que permitiria o surgimento de novas empresas. 

Em decorrência disso, em 2012, ampliaram-se mais ainda os limites para 

enquadramento de negócios como micro e pequenas empresas. Diz o autor:

Nesse contexto repleto de possibilidades, de virtudes e dificuldades, orbita 

um tipo de empresa muito característica de uma economia em evolução: as 

startups, que se caracterizam tanto por terem um grande potencial de cres-

cimento e geração de conhecimento e riqueza e orientação pela tecnologia 

quanto por possuírem a inovação em seu DNA. Um tipo diferenciado de 

empresa iniciante, e não por isso menos frágil. (2012, p.9).

Para conhecer o significado 
das palavras e ampliar seu 
vocabulário é só acessar o site 
http://www.significados.com.br/ 
e digitar a palavra desejada.

Para saber quais são as 
características que definem o 
que é uma startup, acesse a 
matéria publicada pela Exame 
PME, onde o especialista em 
startups Yuri Gitahy, esclarece 
o que os investidores chamam 
de startup, disponível em 
http://exame.abril.com.br/
pme/noticias/o-que-e-uma-
startup?page=2 Observe que 
essas matérias são voltadas para 
os empreendedores brasileiros 
e negócios pequenos e médios, 
portanto, um material importante 
para você, estudante, que sente 
pulsar o empreendedor dentro 
de você.

Conheça o Canal PME da Revista 
Exame em http://exame.abril.
com.br/revista-exame-pme/

Saiba como funciona a Rede 
Social da Exame PME, onde são 
divulgadas todas as ações do 
movimento, como workshops, 
cafés e encontros com a redação, 
disponível em http://revistapme.
ning.com/

Portal do Empreendedor
Nasce nesse contexto favorável 
de crescimento para dinamizar 
ainda mais a atividade em-
presarial brasileira através de 
informações de credibilidade e 
qualidade sobre os mais diversos 
assuntos direta ou indiretamente 
ligados ao setor. O portal dis-
ponibiliza informações detalha-
das sobre os tipos de empresas 
do Brasil (natureza jurídica), 
como requisitos, benefícios e 
impedimentos. Constam ainda 
orientações sobre abertura, al-
teração, baixa e formalização de 
empreendimentos, visando criar 
um ambiente mais propício para 
negócios no País. Continue lendo 
sobre o assunto em http://www.
portaldoempreendedor.gov.br/
sobre-portal
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Seguindo, portanto, as definições dos cinco tipos de empresas de Maximia-

no (2011) em seu livro, você terá na Figura 1.8 um glossário cuja proposta é 

aumentar o seu conhecimento.

Tipo Descrição

Empresa tradicional
Sua finalidade é tipicamente econômica, cujo objetivo é a obtenção de lucro com 
a transformação e fornecimento de bens e serviços.

Empresa familiar
Nasce no ambiente familiar com o propósito de melhorar as condições financeiras 
de seus integrantes. Com o passar do tempo pode-se transformar em qualquer 
outro tipo de empresa.

Franquia
Também conhecida por franchising empresarial, é o sistema de negócio em que 
de um lado há o franqueado e do outro o franqueador de marcas ou patentes.

Escritório doméstico (home office)
Representa toda atividade profissional exercida em casa. Várias iniciativas têm 
nascido nesse formato, por ser atrativo em termos de custos e comodidade.

Cooperativas
São formadas por pessoas em sociedade dotada de forma e natureza jurídica 
própria. Prestam serviços a seus associados e não se sujeitam à falência.

Figura 1.8: Tipos de empresas quanto à sua formação
Fonte: Elaborada pela autora, adaptada de Maximiano (2011) 

Ao ler sobre os tipos de empresas quanto à formação jurídica nos 

dois sites, portal do empreendedor e SEBRAE, propostos acima e 

em outros que a sua curiosidade permitir, verifique:

1. Se há semelhanças ou diferenças, relatando-as em suas anotações.

2. Qual a diferença entre o franqueado e o franqueador?

3. Quais empresas brasileiras e estrangeiras, no Brasil, que mantêm 

franquias; cite exemplos.

4. Quais atividades podem ser exercidas no tipo home office? Esse mo-

delo de trabalho poderia ser utilizado por você ao final de seu curso?

5. Se há empresas na sua área profissional que estejam atuando como 

home office ou startup. Faça uma pesquisa para descobrir. São pou-

cas ou muitas? Você visualiza alguma oportunidade de negócios 

que gostaria de tentar?

6. Quais são as semelhanças e quais as diferenças entre as empresas 

startups que iniciam seus negócios com uma estrutura tipo home 
office, sabendo que, tecnicamente há diferenças entre elas. Explique. 

Poste suas anotações no AVEA e aproveite para ler o material de 

seus colegas e dialogar sobre outros pontos de vista.

Para saber mais sobre a Lei 
Complementar nº 123 de 14 

de dezembro de 2006 que 
estabelece normas gerais 

relativas ao tratamento 
diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte no 
âmbito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, acesse http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/lcp/lcp123.htm

 Você já ouviu falar da 
Associação Brasileira de Startups 
(ABStartups)? Foi fundada como 

uma rede de empreendedores 
em junho de 2011, é uma 

organização sem fins lucrativos 
de representação das startups 

brasileiras. Sua missão é 
fomentar o desenvolvimento 

do ecossistema de 
empreendedorismo tecnológico 
nacional, elevando a qualidade 
e competitividade das startups 

brasileiras. Continue lendo sobre 
o assunto em http://www.

abstartups.com.br/

Conheça, ainda, outros tipos 
de empresas quanto à natureza 

jurídica em http://www.
portaldoempreendedor.gov.
br/outras-naturezas-juridicas 

e conheça as diferenças 
entre Sociedade Empresarial 

Limitada, Empresário Individual 
e Microempreendedor Individual 

e Empresa de Pequeno Porte, 
disponível em 

http://gestaoportal.sebrae.
com.br/uf/rondonia/orientacao-

empresarial/abertura-e-
legalizacao-de-empresa/

diferencas-entre
-tipos-de-empresas

Você vai gostar de conhecer um 
pouco as Startups brasileiras; 

veja o trailer oficial “Vai Que Dá: 
A Cara das Startups Brasileiras”, 

disponível em: http://youtu.
be/936Q4gpfDv8
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a importância de adotar um  
processo empreendedor
A partir do momento que você decide iniciar um empreendimento, criar um 

negócio, colocar a “mão na massa”, perceberá a necessidade de organizar, 

de algum modo, passos para serem seguidos até a abertura de sua empresa. 

Mas, também, perceberá que não basta apenas abrir o negócio e divulgá-lo 

para os amigos achando que tudo dali em diante lhe trará riquezas.

Como em tudo na vida, os negócios têm o antes, o durante e o depois. 

Você, futuro (a) empreendedor (a), deverá levar em conta essas observações. 

É o que se denomina processo empreendedor, que tem seu ponto inicial 

quando, de acordo com Dornelas (2012, p. 31), “um evento gerador desses 

fatores possibilita o início de um novo negócio”.

De outro modo, entenda que certos fatores, inclusive os de sua vida pesso-

al, podem influenciar em sua decisão para empreender. Assim, seguindo as 

indicativas de Moore (1986 apud DORNELAS 2012), observe, na Figura 1.9 

algumas características dos fatores que influenciam o processo empreende-

dor, lembrando que eles podem estar relacionados com o ambiente.

Ambiente 3:  

• Competidores  
• Clientes  
• Fornecedores  
• Investidores  
• Bancos  
• Advogados 
• Recursos  
• Políticas 

públicas.  

Ambiente 2:  

• Competição  
• Recursos  
• Incubadoras  
• Políticas 

públicas.  

Inovação 

Evento Inicial  

Implementação  

Crescimento  

Fatores Pessoais 2:  

• Assumir riscos  
• Insatisfação com o 

trabalho  
• Demissão  
• Educação  
• Idade  

Fatores Pessoais 3:  

• Ser empreendedor  
• Ser líder  
• Ser gerente  
• Ter visão  

Fatores Organizacionais:  

• Equipe  
• Estratégia  
• Estrutura  
• Cultura  

Fatores Sociológicos:  

• Networking  
• Equipes  
• Influência dos pais  
• Família  
• Modelos – pessoas 

de sucesso

Figura 1.9: Elementos influenciadores no processo empreendedor
Fonte: Elaborada pela autora adaptada de Moore (1986 apud DORNELAS, 2012)
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Esclarecendo melhor, por outro ângulo, observe na Figura 1.9 que o eixo 

formado pelos elementos Inovação, Evento inicial, Implementação e Cres-

cimento representam o processo empreendedor que, por sua vez, recebe 

influência dos ambientes e dos fatores descritos.

Mas quando o objetivo do empreendedor é inovar, isso remete a algumas 

observações necessárias para que ocorra o processo empreendedor com mais 

possibilidade de sucesso. A inovação, de fato, traz a necessidade de se criar 

por meio de tecnologias que contribuirão para o desenvolvimento econômico. 

Para tanto, reúnem-se, no entendimento de Dertouzos (1999), que fora citado 

por Dornelas (2012, p. 32), quatro pilares para embasar a inovação tecnológi-

ca: “Investimento de capital de risco; Infraestrutura de alta tecnologia; Ideias 

criativas e Cultura empreendedora focada na paixão pelo negócio”.

Clareando um pouco mais seu entendimento, caro (a) estudante, pense da 

seguinte forma: inovar é um risco, concorda? Pois nem sempre um produto 

ou serviço novo vai ter cliente interessado. Dependendo do que seja esse 

produto ou serviço, isso vai exigir que se tenha infraestrutura tecnológica 

que permita seu desenvolvimento. Por sua vez a ideia sobre esse produto 

ou serviço deve ser criativa para ter algum diferencial atrativo e, por fim, o 

empreendedor deve ser apaixonado pelo que faz.

E digo mais, quando as ideias são movidas pela paixão do empreendedor, sua 

preocupação com o capital ou recursos não assume o primeiro lugar em sua 

lista de prioridades. Assista ao filme “Piratas do Vale do Silício”, no qual se re-

lata a disputa entre Bill Gates, da Microsoft, e Steve Jobs, da Apple. Esse filme 

é o mais representativo que se tem em relação ao entendimento do que vem 

a ser um processo de inovação tecnológica movida pela paixão e criatividade.

Seguindo nesta visão, meu (minha) caro (a), fica mais fácil compreender as 

quatro fases do processo empreendedor de Hisrich (1996), que foram adap-

tadas por Dornelas (2012, p. 33) e aqui apresentadas de forma particular 

para você. Vejamos, então, na Figura 1.10.

Saiba mais sobre o filme em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Pirates_of_Silicon_Valley  e 

acesse o filme “Piratas do 
Vale do Silício – A História da 
Informática” com duração de 

(1h 36min 45s) em http://vimeo.
com/66335097
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Fases do processo do empreendedor
1 – Identificar e avaliar oportunidades – faça perguntas do tipo:
Onde está a oportunidade? Como identificá-la?
A oportunidade apresenta valor real?
Quais os riscos e retornos que a oportunidade pode ter e proporcionar?
Eu tenho conhecimentos e habilidades para tratar dessa oportunidade?
Qual é a situação dos possíveis competidores para essa oportunidade?

2 – Desenvolver o plano de negócios – deve pensar em:
Escrever o sumário executivo.
Definir qual o conceito de seu negócio.
Quem integrará a equipe de gestão.
Como está o  mercado e quem são seus competidores.
Realizar o marketing das vendas – quem e como.
Qual será a estrutura do negócio e sua operação.
Realizar uma análise estratégica para o negócio
Desenhar o plano financeiro.
Desenvolver anexos para o negócio, se for o caso.

3 – Determinar os recursos necessários e como captar:
Você tem recursos próprios? (não se preocupe, a maioria não tem).
Pode contar com amigos e parentes? (é uma raridade, mas quem sabe?).
Conhece alguns “Angels” ? (às vezes estão ao seu lado e você não vê).
Conhece capitalista de risco? (eles adoram arriscar para ver no que vai dar).
Você tem crédito na praça, em especial em bancos?
O governo local ou federal está realizando investimentos em projetos da sua área?
E as incubadoras? Conhece alguma que esteja “procurando” por você?

4 – Definir como a empresa será gerenciada: estratégias gerenciais.
Qual será o estilo de gestão que você adotará?
Quais são os fatores críticos de sucesso?
Como identificar problemas e prever outros?
Como criar um sistema de controle que seja eficaz?
Como profissionalizar a gestão?
Qual a estratégia para entrar em novos mercados, atrair novos clientes? Qual é o seu futuro?

Figura 1.10: Fases do processo empreendedor
Fonte: Elaborada pela autora

Contudo, é preciso salientar que essa sequência nem sempre é feita nessa 

ordem que em regra pode ser obedecida por quem está começando um 

negócio. Pois, pode acontecer que quando na primeira fase, esteja desenvol-

vendo um ou mais itens de outras fases. A dinâmica do seu negócio é que 

indicará o que fazer. 

Fechando esta unidade, apresento mais algumas propostas de aprendiza-

gem para que você amplie o leque de conhecimentos. Assim você estará 

mais bem preparado (a) para enfrentar as demais unidades deste compo-

nente em estudo e tranquilizo-o (a) informando que serão mais leves, pois o 

pesado está ficando para trás.

1 – Assista ao vídeo do Bill 
Gates sobre as 11 regras básicas 
que podem fazer a diferença 
em sua vida, em https://www.
youtube.com/watch?v=giRKt0-
lSbg (3min 6s).

2 – Para sistematizar os 
conceitos aqui estudados, 
veja o seguinte vídeo em 
https://www.youtube.com/
watch?v=pHgYsHhS1aQ (3min 
5s).

3 – Por fim, assista ao vídeo da 
palestra de Bel Pesce “A Menina 
do Vale” para o Congresso 
Global Sobre Empreendedorismo 
– Endeavor Brasil de 20/03/2013 
no Rio de Janeiro, disponível 
em https://www.youtube.com/
watch?v=r89E5P6Gy2Q (18min 
27s).
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Após ter assistido aos vídeos acima, procure refletir e responder aos 

seguintes questionamentos: 1) Sobre o vídeo do Bill Gates: pense a 

respeito e discuta com seus colegas sobre a seguinte frase: “reclamar é 

uma palavra que todo estudante e futuro empreendedor deve cortar de 

seu dicionário”.  2) Sobre o vídeo da Bel Pesce: Acreditar que depois de 

vários NÃOS poderá vir o SIM. Não se antecipar antes de conhecer me-

lhor o contexto em que se encaixará um projeto empreendedor. Nem 

sempre há uma resposta certa. Pode haver muitas. Registrar suas ideias. 

Gostar e ter vontade de aprender. Acreditar e encontrar pessoas que 

possam te ajudar. Tudo isso você acha que é possível aplicar a sua vida 

pessoal e profissional? Como a Bel conseguiu se destacar em tão pouco 

tempo como empreendedora? Qual foi o seu segredo? O que foi mais 

importante para chegar lá: o dinheiro, o planejamento, o sonho ou a 

determinação da Bel? No Brasil ela criou o FazINOVA (ensino, criação, 

aprendizagem) Escola on-line de empreendedorismo. Disponível em: 

http://escola.fazinova.com.br/ Qual é o objetivo dela? Apresente sua 

atividade no AVEA e discuta com seus colegas.

Para aprofundar um pouco mais sobre empreendedorismo e startup, 

leia o livro da Bel Pesce, A menina do vale. É uma leitura leve, inclusive 

no peso, pois tem pouquíssimas páginas. Pesquise sobre incubadoras e 

aceleradoras. O que são e quais as características de cada uma dessas 

empresas. Qual delas você escolheria para começar um negócio do tipo 

startup na sua área de atuação profissional e por quê? Vamos discutir 

no fórum da disciplina?

Síntese da unidade
Você chegou ao final desta unidade mais bem preparado (a) para prosseguir 

nos estudos dos próximos itens. 

Aqui você teve contato com os fundamentos do empreendedorismo, em 

que procurei filtrar os pontos mais relevantes para sua formação profissional, 

entre eles: o que é empreendedorismo, como esse movimento surgiu na so-

ciedade, quais os tipos de empresas e suas características, o que difere uma 

empresa de uma startup, quais os principais mitos do empreendedorismo e 

como se constitui o processo empreendedor. 

Esses e outros tópicos foram acompanhados de situações de aprendizagem 

para enriquecer, ampliar e consolidar seus conhecimentos.

Desse modo, você estará em condições de enfrentar a próxima unidade que 

trata dos Arranjos Produtivos.

Gostou da palestra da Bel Pesce? 
Saiba um pouco mais sobre a 

trajetória dessa empreendedora 
brasileira no vídeo http://

www.ameninadovale.com/
AMeninadoVale-BelPesce.pdf

Se você está determinado a 
empreender, conheça esses 

10 livros gratuitos sobre 
empreendedorismo para 
download. E-books são 

indicados para quem está 
começando um negócio e 

precisa de crowdfunding 
para empreender. Disponível em 
http://revistapegn.globo.com/
Dia-a-dia/noticia/2013/09/10-

livros-gratuitos-sobre-
empreendedorismo-para-

download.html

Crowdfunding
Um conceito firmado há muito 

tempo e que ganhou este nome 
inteligentemente em terras 

norte-americanas, tem em seu 
fundamento algo bem menos 

assustador que a primeira 
impressão passada pelo nome 

aos menos habituados à língua 
inglesa, de modo simples e em 

bom português, colaboração 
coletiva. Continue lendo sobre o 

assunto em http://www.o-que-e.
com/o-que-e-crowdfunding/ 
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Unidade n 

Arranjos Produtivos

Unidade 2 





e-Tec Brasil

Unidade 2 
Caro (a) estudante:

Chegado o momento em que você decidiu iniciar um negócio, 

uma das questões que poderá surgir em seu pensamento é como 

saber se o que pretende lançar no mercado, seja produto ou servi-

ço, apresenta chances de sucesso. 

Como você estudou na unidade temática 1, não há mais espaços 

para correr riscos à toa. Mesmo que tenha dinheiro de sobra em 

sua conta, não é inteligente agir por impulso, concorda? 

Nisso reside a importância desta unidade em que serão proporcio-

nados a você conhecimentos sobre o que são arranjos produtivos, 

cluster/sistemas locais de produção e alguns outros itens. 

Por fim, para consolidar estes novos saberes, você realizará algu-

mas situações de aprendizagem.

arranjos produtivos
Você já deve ter escutado o jargão que diz “a união faz a força”, certo? As-

sim, os arranjos produtivos, neste estudo, representam, de forma resumida, 

a cooperação, como ilustrado na Figura 2.1, entre empresários ou agentes 

de um ou mais setores disseminando ou compartilhando suas tecnologias, 

competências e conhecimentos para promover o desenvolvimento coletivo 

dos negócios. Ou seja, todos podem sair ganhando.
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Figura 2.1: Competidores reúnem suas forças para o bem comum
Fonte: www.shutterstock.com

Com a crescente demanda por mais produtos e serviços que tenham seu 

valor agregado pela qualidade, satisfação e atendimento ao cliente, os em-

preendedores ou empresariado de várias atividades econômicas perceberam 

que havia chegado o momento de, em vez de apenas disputarem agressi-

vamente fatias do mercado usando muitas vezes de métodos desleais para 

desbancar a concorrência, unirem suas competências de modo que todos 

pudessem sair ganhando.

Essa percepção culminou na busca pela otimização de processos produti-

vos, redução de custos, divulgação e publicidade eficaz, entre outras. Várias 

dessas empresas que possuem interesses comuns ou atuam em um mesmo 

segmento, normalmente, estão situadas em um mesmo local ou região for-

mando os aglomerados. Quando isso acontece, denominam-se de arranjos 

produtivos locais, conhecidos pela sigla de APLs. Há autores que, dadas as 

especificidades dessas aglomerações, denominam as APLs como sistemas 

locais de inovações, clusters ou sistemas produtivos locais.

arranjos produtivos locais (aPLs)
Como você estudou acima, várias empresas podem constituir, com suas ati-

vidades, os arranjos produtivos locais (APLs), visando otimizar a inserção de 

seus produtos e serviços no mercado. 

Você se lembra daquela frase bastante conhecida que diz: onde come um, 

comem dois, comem três? Pois é, o conceito básico para arranjos produtivos 

tem essa ideia, ou seja, onde uma empresa ganha, outra também pode ga-
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nhar. Busca-se, portanto, o consenso, a união e não a divisão ou disputa des-

medida. Ou seja, unem-se para fazer frente prioritariamente à concorrência 

externa de empresas ou conglomerados gigantes em uma batalha bastante 

acirrada no mundo globalizado. 

Em um primeiro momento poderá parecer a você uma situação estranha em 

que concorrentes de um mesmo produto, por exemplo, possam trabalhar 

juntos com o propósito de acelerar o crescimento de ambos.

Contudo, ao se estudar mais detalhadamente os conceitos dos APLs, inclusive 

aplicados em outras partes do mundo, você verá que não é apenas um arranjo 

de cooperação entre empresas afins. Pode-se configurar como uma aglomera-

ção setorial em uma dada região ou local específico, como ocorre no Vale do 

Silício, na famosa Rua 25 de Março em São Paulo ou no ABC Paulista. 

Pode-se atestar, por meio de outros estudos, que os APLs, no Brasil, foram 

consolidados a partir de três fatos relevantes: a descontinuidade do modo 

de produção fordista, as inovações tecnológicas, o processo de globalização 

e a valorização das pequenas e médias empresas. 

Ou seja, usando um exemplo simples: 

Dois concorrentes na área de frutíferas são produtores e vendedores de la-

ranjas. O concorrente A, da cidade Y, está há muito tempo no mercado e 

deseja vender o excedente de sua produção para a cidade X, de onde é o 

concorrente B, que com apenas um ano de existência tem uma ótima clien-

tela e domina o mercado local mantendo postos de distribuição de frutas. 
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Figura 2.2: Concorrentes
Fonte: www.shutterstock.com

Porém, a capacidade de oferta do produtor B não está mais conseguindo 

atender à crescente demanda de seu local e assim parte em busca de uma 

solução. O produtor A, sabendo do problema em que se encontrava o pro-

dutor B, propõe um acordo de cooperação para que ambos saiam ganhan-

do. Deu para compreender esse arranjo?

Outro exemplo do que vem a ser APLs é o famoso e conhecido Vale do Si-

lício, nos Estados Unidos. La reúnem-se empresas de tecnologias em que o 

seu foco não é, como está ocorrendo no Brasil, a cooperação multilateral. 

O entendimento de APLs, no Vale, está na concentração de mão de obra 

altamente qualificada, na presença maciça de estudantes, pesquisadores e 

empreendedores em inovação tecnológica.

Figura 2.3: Vale do Silício
Fonte: www.shutterstock.com
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Procure identificar quais os APLs de sua região, ou de qualquer outra, 

criando uma tabela com a utilização uma  planilha eletrônica e deposite 

no AVEA.

Nesse contexto, surgem as conhecidas cadeias produtivas. O que são? É o 

que você saberá agora.

Cadeias produtivas
As imagens das Figuras 2.4 e 2.5 visam facilitar sua compreensão sobre o que 

é cadeia produtiva. Imagine-a como uma ou várias sequências de passos para 

se fabricar, produzir ou desenvolver alguma coisa e distribuí-la para clientes.

Figura 2.4: Uma linha de distribuição
Fonte: www.shutterstock.com

Assista ao vídeo que trata de 
Arranjo Produtivo Local (APL) 
ou Sistema Local de Produção 
(SLP), com João Amato Neto 
(22min 25s), disponível em 
https://www.youtube.com/
watch?v=2d7S9AtY4QU
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Figura 2.5: Muitas linhas de distribuição
Fonte: www.shutterstock.com

Para compreender melhor, vamos citar Coelho (2010, grifo do autor), o qual 

informa que a cadeia produtiva envolve todas as etapas da produção de um 

bem, desde o planejamento e design do mesmo até que ele esteja entregue 

ao consumidor. Além disso, podemos dizer que cadeia produtiva sustentável 

é aquela que faz tudo isso se preocupando com o meio ambiente, tentando 

reduzir o impacto de cada ação.

Ou seja, você pode entender a cadeia produtiva com um exemplo bem sim-

ples: você vai a uma lanchonete e solicita um sanduíche daqueles bem su-

culentos. Cada ingrediente que entra para constituir esse sanduíche passou 

por várias etapas até chegar à sua mesa, certo? Vamos começar apenas com 

o ingrediente pão? 

Continue lendo sobre o 
assunto em http://www.

logisticadescomplicada.com/
entendendo-o-que-sao-cadeias-

produtivas/

Bem
Considerado como um bem 

econômico, bem material ou 
recurso, representa objeto ou 
coisa que são adquiridos em 
estabelecimentos comerciais 

diversos, como em mercearias, 
shoppings ou supermercado, ou 
são recebidos como herança ou 
doação, por exemplo. Exemplos: 

carro, casa, computador, joias, 
obras de arte, vestuário e outros.
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Figura 2.6: Cadeia produtiva do pão
Fonte: www.shutterstock.com

Alguém, em algum lugar, plantou e colheu o trigo, este foi beneficiado em 

alguma empresa e de lá foi ensacado, rotulado e estocado. Para transportar 

esse trigo até os distribuidores, usou-se da contratação de transportado-

ras, isso quando não se tem uma própria. A transportadora distribuiu para 
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os atacadistas e/ou varejistas, tais como o Makro, SamsClub, grupo Pão de 

Açúcar ou Carrefour. Por fim, o fabricante de pães, ou o dono da lanchonete 

que você frequenta, produziu o pão que está no seu prato agora.

Essa pequena explanação é apenas um pano de fundo para que você com-

preenda que entre a ideia que se tem para um negócio e a oportunidade 

para implementá-la existe uma série de reflexões que recomendo você fazer. 

Entre elas está em saber se a sua ideia tem condições de se transformar em 

um negócio, considerando todas as etapas produtivas do produto ou serviço.

Para facilitar a sua decisão, existem vários estudos, inclusive estatísticos, in-

dicando as áreas ou setores mais propícios em se obter sucesso empresarial. 

Pois, caro (a) estudante, não basta apenas gostar do que faz. Há de se con-

siderar as possibilidades para emplacar seu produto ou serviço na comunida-

de-alvo. Afinal, dinheiro e tempo não nascem em árvores, concorda? 

Desse modo, Degen (2013) aponta alguns empreendimentos que apresen-

tam grandes chances de seguir em frente dada a demanda atual pelo que 

oferecem. Nesse sentido, o autor cita:

Os dez setores empresariais mais populares entre os empreendedores são, 

em ordem alfabética: agronegócio, construção, consultoria, franquias, hos-

pitalidade, manufatura, serviços, terceirização, varejo, incluindo o comércio 

via Internet, e vendas. Cada um desses setores empresariais engloba um 

grande número de negócios diferentes. [...]. É evidente que cada negócio 

requer do empreendedor conhecimento, qualificações e, em muitos casos, 

treinamento, certificações e diplomas diferentes. (DEGEN, 2013, p. 42-43).

Veja o quanto de possibilidades existe para sua formação profissional. Reali-

ze as atividades seguintes para ampliar seu entendimento sobre esse tópico.

Pesquise um exemplo de atividade profissional do seu curso focando 

sua cadeia produtiva e o impacto que gera ao meio ambiente que pos-

sa prejudicar a saúde e a segurança do trabalhador. Pesquise também 

quem foi Victor Leboux. Utilize ferramentas de edição e planilhas para 

retratar a pesquisa realizada.

Discuta com seus colegas, utilizando a pesquisa e estudos realizados 

sobre a cadeia produtiva e focando seus reflexos em um empreendedo-

rismo sustentável no fórum da disciplina no AVEA.

Assista ao vídeo “História das 
Coisas”, que trata da cadeia 

produtiva e está dividido em três 
partes (parte 1: 7min 14s; parte 

2: 7min 21s e parte 3: 6min 
46s), disponível em http://www.
logisticadescomplicada.com/a-

historia-das-coisas/
Aproveite para pesquisar por 
outros vídeos semelhantes e 

compartilhe com seus
 colegas no AVEA.
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Agora, você sabe o quanto sua ação pode impactar de forma positiva,  ou 

negativa, na sociedade em que vive. A decisão é sua.

ideias abrem oportunidades
O que faz você lembrar, e que ideias passam pela sua cabeça, quando visua-

liza uma chave, como a mostrada na Figura 2.7?  Certamente remete à fun-

ção que a chave tem de permitir abrir, mas também fechar algo ou alguma 

coisa, não é? Por isso mesmo, pode fazer você pensar em prisão, mas espero 

que pense em liberdade. Vejamos.

Figura 2.7: Chave da liberdade
Fonte: www.shutterstock.com

Então, pense comigo, caro (a) estudante, sobre ideias e oportunidades. Uma 

das maneiras de potencializar o sucesso é alinhar seus conhecimentos com 

as oportunidades que surgirem. Mas não adianta aparecer oportunidades se 

você não estiver preparado (a) para elas. Não adianta, também, ter acesso a 

um mundo de informações se não souber transformá-las em conhecimento. 

Nesse caso, assemelha-se ao ato de se lançar sementes em solo infértil.

As grandes invenções e as que estão por surgir nascem de uma ideia. Sendo 

assim, daqui para frente, toda vez que lhe surgir uma ideia sobre algo que 

gostaria que existisse, pare uns instantes e pense sobre ela buscando identi-

ficar possibilidades de torná-la realidade.
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Figura 2.8: Ideias
Fonte: www.shutterstock.com

No fundo, muitas ideias são representações de sonhos. Algumas perguntas 

você deverá ser capaz de responder, tais como: minha ideia é original, revo-

lucionária? Consigo inovar sobre algo existente? Até onde vai meu conheci-

mento a respeito do assunto? 

Figura 2.9: Sonhar
Fonte: www.shutterstock.com

Quero deixar claro, no entanto, que sua ideia não precisa ser singular ou ino-

vadora. Isso também é um mito, lembra-se? Dornelas (2012) defende que:

O fato de uma ideia ser ou não única não importa. O que importa é como o 

empreendedor utiliza essa ideia, inédita ou não, de maneira a transformá-la 

em um produto ou serviço que faça a empresa crescer. As oportunidades é 

que geralmente são únicas, pois o empreendedor pode ficar vários anos sem 

observar e aproveitar uma oportunidade de desenvolver um novo produto, 
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ganhar um novo mercado e estabelecer uma parceria que o diferencie de 

seus concorrentes. [...]. Ideias revolucionárias são raras, produtos únicos não 

existem e concorrentes com certeza existirão. [...] teste sua ideia ou conceito 

de negócio junto a clientes em potencial, empreendedores mais experientes 

[...], amigos próximos, antes que a paixão pela ideia cegue sua visão analítica 

do negócio. [...] pergunte a si mesmo e a seus sócios: Quais são os clientes 

que comprarão o produto ou o serviço de sua empresa? Qual o tamanho 

atual do mercado em reais e em número de clientes? O mercado está em 

crescimento, estável ou estagnando? Quem atende a esses clientes atual-

mente, ou seja, quem são os seus concorrentes? Se você e seus sócios não 

conseguirem responder a essas perguntas básicas iniciais com dados con-

cretos, vocês têm apenas uma ideia, e não uma oportunidade de mercado. 

(DORNELAS, 2012, p. 47-48).

Figura 2.10: Empreender uma ideia
Fonte: www.shutterstock.com

Note, portanto, a importância estratégica dessas reflexões, pois não são 

poucos os pretendentes a empreendedores que teimam em aventurar-se por 

águas que nunca navegaram sem o devido conhecimento ou experiência. 

São movidos, muitas vezes, pelo desejo de ganhar muito dinheiro.

Enfatizo que o conhecimento ou a experiência por si só não garantem o 

sucesso de seu empreendimento, porém, podem lançá-lo (a) uns degraus 

acima da concorrência. Portanto, lembro-lhe da importância do planejamen-

to sistematizado, da pesquisa por informações úteis, inclusive tentar obtê-las 

em suas redes sociais e contatos pessoais. 

Evidenciando essas considerações, convido-o (a) a realizar as seguintes ativi-

dades para apreender na prática esses ensinamentos.
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Levando em conta o que você acaba de estudar, pense em uma ou mais 

ideias focadas na sua área de formação técnica e faça um levantamento 

que atenda aos objetivos e responda os itens propostos: 1. Verificar se a 

ideia é algo que você gostaria de fazer, ou se tem paixão/motivação por 

ela. 2. Levantar o máximo de informações sobre sua ideia. 3. Levantar o 

nível de conhecimento ou experiência que você tem em relação à ideia. 

4. É uma ideia inovadora? 5. Existem ideias parecidas? Discuta essas 

questões no AVEA e observe também a opinião dos colegas.

Realizado esse levantamento que terá continuidade a seguir, você irá fechar 

esta unidade com a compreensão do que vem a ser o Atlas Nacional de Co-

mércio e Serviços, no próximo tópico.

atlas nacional de Comércio e Serviços
O Brasil tem se destacado em várias iniciativas que envolvem o empreende-

dorismo no sentido de manter em crescimento as oportunidades percebidas 

em todas as atividades em que o homem está inserido. 

Nesse contexto, foi desenvolvido pelo SEBRAE, reunido ao IBGE, Instituto de 

pesquisa e estudos aplicados (Ipea) e Ministério do Desenvolvimento, Indús-

tria e Comércio (MDIC) um rico documento  denominado de Atlas Nacional 
de Comércio e Serviços, no qual são apresentados indicadores sociais, eco-

nômicos, setoriais e de infraestrutura para apoio a investidores, empresários 

e agentes públicos em suas tomadas de decisão.

Dada a importância desse documento, transcrevo abaixo parte do que é 

informado no site do SEBRAE, em http://gestaoportal.sebrae.com.br/
setor/servicos/232.92-comercio-e-servicos-sao-mapeados-em-todo-o-
-pais/BIA_23292 (Jan/2014), contribuindo para sua análise e, quem sabe, 

futura decisão.

Atlas Nacional de Comércio e Serviços

Comércio e Serviços são mapeados em todo o país

O Sebrae, em parceria com o MDIC, Ipea e IBGE e com o apoio da ABDI, 

produziu o Atlas Nacional de Comércio e Serviços, o qual constitui uma fer-

ramenta de apoio à tomada de decisão por meio de indicadores sociais, 

econômicos, setoriais e de infraestrutura, todos georreferenciados, permitin-

do que empresários, investidores e agentes públicos entendam a dinâmica 

espacial da economia brasileira.
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Com informações dos segmentos mais representativos de Comércio e Serviços 

em termos da participação dos pequenos negócios, o Atlas é um instrumento 

que traz benefícios diretos e indiretos aos pequenos negócios brasileiros:

De forma direta, permitindo que o empresário analise indicadores socioeco-

nômicos da população que circuncida seu negócio, a infraestrutura logística 

do país, bem como para perceber a dinâmica dos principais segmentos de 

Comércio e Serviços, não apenas na sua região como em outras localidades. 

Essa análise permite, por exemplo, fundamentar a decisão de expansão dos 

negócios, seja para aproveitar um gap de oferta em seu próprio ramo ou 

mesmo em outro nicho subexplorado na região. De forma indireta, subsi-

diando a tomada de decisão de gestores quanto ao desenvolvimento de po-

líticas e investimentos públicos, que visam apoiar os pequenos negócios de 

um determinado segmento, ou mesmo fomentando investimentos privados.

Por meio do Atlas, pode-se perceber, por exemplo, que a vocação turística 

de uma cidade aparenta ser um grande fator de atratividade de pequenos 

negócios de Serviços, como é o caso das cidades de Rio Quente, Fernando 

de Noronha, Bonito, Gramado e Búzios, enquadradas na maior faixa de con-

centração de pequenos negócios de serviços (20 ou mais empreendimentos 

para cada 1000 habitantes) (SEBRAE, 2014).

Você deve ter percebido, caro (a) estudante, que de fato informação é poder. 

Para você investir ou pensar em abrir um negócio, na atualidade, não é mais 

um bicho de sete cabeças, não é mais arriscar para ver no que vai dar. 

A informação está pululando por toda parte, em todos os meios de comunica-

ção. A informação é produzida, tratada, organizada por áreas de conhecimento 

e não se encontra mais exclusivamente em livros ou em congressos caríssimos. 

Empresas como o SEBRAE, portais do Governo Federal e estaduais disponi-

bilizam gratuitamente essas informações para você e até incentivam o de-

senvolvimento de empreendedores por meio de capacitação, consultoria e 

assistência, bem como acompanha o desenvolvimento de projetos inovado-

res em várias áreas econômicas e sociais. 

Não perca mais noites de sono com receio de abrir um negócio e dar em nada. 

Acesse o Atlas para tomar a melhor decisão com mais chances de dar certo.

Tendo em vista essas ponderações, você terá como dar prosseguimento à ati-

vidade de pesquisa iniciada na seção 2.3 desta unidade. Portanto, vamos lá?
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Visite o site do SEBRAE e leia o Atlas Nacional de Comércio e Servi-

ços disponível em http://gestaoportal.sebrae.com.br/setor/
servicos/232.92-comercio-e-servicos-sao-mapeados-em-todo-o-
-pais/BIA_23292.

Considere as seguintes orientações para postar a atividade no AVEA:

1. Imagine que você está em dúvida sobre que ramo ou área do seu 

curso apresenta as melhores possibilidades para abertura de um 

empreendimento. Pesquise o mais detalhadamente nesse atlas e 

discuta com seus colegas as suas ideias. Quem sabe seus sonhos 

possam se tornar realidade?

2. Realize um mapeamento indicando por ordem de prioridade: três 

negócios e três cidades que você concluiu que sua ideia tem chan-

ces de sucesso. Contudo, recomendo que busque informações re-

lacionadas em outros documentos, sites ou revistas especializadas 

em negócios.

3. Onde estão as oportunidades? Mapeie.

4. Qual o perfil da clientela? Você a conhece, está familiarizado com 

ela?

5. Quem são e onde estão os concorrentes?

6. Apresente a ideia para possíveis clientes ou amigos e catalogue as 

impressões que eles passarem a você.

7. Quanto de recursos financeiros e de pessoas você precisa?

8. Que outros tipos de recursos você precisaria para transformar sua 

ideia em um negócio?

9. Após esses estudos preliminares, você acha que é viável levar adian-

te sua proposta?

Quantos dados interessantes você encontrou nesse Atlas, concorda? Perceba 

que a cada tópico estudado nesta disciplina você estará mais seguro (a) para 

quando chegar o momento de ser empreendedor.

Guia prático para o registro de 
empresas, com os caminhos e 

dicas para tornar esse momento 
empresarial menos complicado, 

disponível em http://arquivopdf.
sebrae.com.br/uf/rondonia/

orientacao-empresarial/
abertura-e-legalizacao-de-

empresa/guia-pratico-para-o-
registro-de-empresas
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Síntese da unidade
Caro (a) estudante, chegamos ao final desta unidade temática sabendo o 

que são arranjos produtivos e suas outras denominações. 

Agora você compreende o que vem a ser cadeia produtiva e como identificá-

-la em várias atividades humanas, assim como diferenciar ideias de oportu-

nidades.

Você conheceu a importância do Atlas Nacional de Comércio e Serviços, 
podendo utilizá-lo para facilitar a decisão por qual empreendimento realizar. 

Para tanto, recomendo acompanhar as atualizações desse Atlas no site do 

SEBRAE. 

Dessa forma, unindo este conhecimento ao da próxima unidade, sobre pla-

no de negócios, você estará no caminho certo para colocar em prática uma 

ideia alinhando-a às oportunidades que surgirem com  muito mais chances 

de obter sucesso.
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e-Tec Brasil65Unidade 3 – Plano de negócios

Caro (a) estudante, se você parar por uns instantes e refletir, vai 

perceber que tudo na vida depende de um plano. Aliás, fazemos 

planos desde que nascemos. Seja para chamar a atenção da ma-

mãe, berrando ou chorando, para que ela venha logo nos dar 

atenção; seja para conseguir o olhar da nossa paixãozinha escolar. 

Enfim, tudo o que queremos conseguir passa por um processo de 

planejamento, ainda que precário.

Figura 3.1: Planejar
Fonte: www.shutterstock.com

À medida que amadurecemos, vamos aprimorando nossa maneira de 

planejar e organizar a vida e, para isso, em vários momentos, recorremos 

a amigos ou familiares para nos ajudar a tomar uma decisão sobre algum 

aspecto bastante particular de nossos sonhos.

Isso ocorre devido ao receio de que alguma coisa dê errado, ou porque que-

remos nos sentir seguros com a opinião de alguém que demonstra saber um 

pouco mais do que nós.

No mundo dos negócios isso também é verdade. Você verá. Especialmente 

quando envolve, na maioria das vezes, o levantamento de empréstimos fi-

nanceiros e certa dose de riscos.
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Neste tópico, portanto, após conhecer alguns conceitos e questões referen-

tes a planejamento, você terá oportunidade de experimentar como é realizar 

um plano de negócios.

Figura 3.2: Planejamento
Fonte: www.shutterstock.com

Plano de negócios – conceitos diversos
Com algumas leituras em livros e sites especializados em empreendedo-

rismo, você compreenderá que existem diversas definições para plano de 

negócios bem como variados elementos que podem compô-lo. Entenda, 

portanto, que não existe uma fórmula única. Mais à frente você constatará 

que é capaz de criar um plano de negócios consistente que atenda à neces-

sidade de seu negócio. Na verdade, para alguns autores desse ramo, o plano 

de negócios tem muito mais valor para o empreendedor do que para um 

provável investidor. Funciona muitas vezes como uma bússola que apontará 

o melhor trajeto. Todavia, ressalte-se neste estudo, que o plano de negócios 

também assume uma importância estratégica para o investidor. Este o utiliza 

para analisar a viabilidade do investimento, destacando que há vários casos 

em que o investidor é o próprio empreendedor.
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Figura 3.3: Plano de negócios

Fonte: www.shutterstock.com

Entretanto, para se chegar à etapa de desenvolvimento de seu plano de 

negócio, você deverá ter realizado outras etapas anteriores de fundamental 

importância para eliminar ou minimizar o risco de fracasso. 

Figura 3.4: Desenvolver seu plano
Fonte: www.shutterstock.com
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Se você seguir, por exemplo, as orientações propostas por Degen (2013, p. 

26), descritas e adaptadas na Figura 3.5, estará, de certo modo, no caminho 

certo para vencer.

Etapas Representação Descrição

1 – Escolher
Pesquisar oportunidades de negócio.
Reunir e classifi car informações sobre o 
negócio.

2 – Criar

Defi nir o conceito do negócio e suas caracte-
rísticas.
Identifi car e gerenciar os riscos do negócio.
Projetar e avaliar as possibilidades de lucro e 
de crescimento do negócio.
Estabelecer quais estratégias serão competiti-
vas para o negócio.

3 – Planejar Escrever o Plano de Negócios.

4 – Desenvolver

Buscar coletar fi nanciamentos e/ou investi-
mentos.
Pôr o negócio para funcionar.
Gerenciar o negócio.
Criar um plano de expansão do negócio.

5 – Colher Receber os lucros ou recompensas do negócio.

Figura 3.5: Etapas para um negócio de sucesso
Fonte: Elaborada pela autora, adaptada de Degen (2013, p. 26), ilustração: www.shutterstock.com

Feito isso, recomendo a você observar que as etapas descritas na Figura 3.5 

se assemelham às quatro fases do processo empreendedor que você estu-

dou na Unidade 1 – Fundamentos de empreendedorismo, certo?
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Com isso, você acaba de saber que a elaboração do plano de negócios situa-

-se na 3ª Etapa. Portanto, o que vem a ser um plano de negócios?

Seguindo a definição de Bel Pesce (2012, p. 87), trata-se de “um documen-

to que descreve a visão para a sua empresa e suas projeções financeiras”. 

Ou seja, em linhas gerais permite definir qual é o negócio da empresa, suas 

características básicas e valores envolvidos, bem como descreve os riscos 

possíveis que podem afetar o negócio, as projeções de lucro, as estratégias 

para o crescimento do negócio e, entre outros aspectos, define a trajetória 

financeira necessária para levar adiante o negócio.

De outro modo, Degen (2013) sustenta que:

O plano de negócio é a descrição, em um documento, da oportunidade 

de negócio que o candidato a empreendedor pretende desenvolver, como 

a descrição do conceito do negócio, dos atributos de valor da oferta, dos 

riscos, da forma como administrar esses riscos, do potencial de lucro e cres-

cimento do negócio, da estratégia competitiva, bem como o plano de ma-

rketing e vendas, o plano de operação e o plano financeiro do novo negócio, 

com a projeção do fluxo de caixa e o cálculo da remuneração esperada, além 

da avaliação dos riscos e o plano para superá-los. (DEGEN, 2013, p. 208).

Ou melhor, dá para você perceber que o plano de negócios é constituído de 

vários outros planos, em que cada um deles colabora para a realização dos ob-

jetivos do negócio e para a previsão de seu crescimento prevendo a sustenta-

bilidade e responsabilidade social bem como seu impacto no meio ambiente.

Já na visão de Dornelas (2012, p. 93) “o plano de negócios é parte fundamen-

tal do processo empreendedor. Empreendedores precisam saber planejar suas 

ações e delinear as estratégias da empresa a ser criada ou em crescimento”. 

Portanto, constitui um instrumento estratégico para captação de recursos.

Justificativas para adotar um plano de negócios
Alguns estudos no Brasil apontam uma taxa de mais de 70% de mortalida-

de entre as micro e pequenas empresas brasileiras nos anos iniciais de sua 

abertura. Contudo, verificou-se que isso não é um problema tipicamente 

brasileiro. Nos Estados Unidos da América (EUA), onde o empreendedorismo 

impera, segundo Dornelas (2012, p. 94), a mortalidade é de mais de 50%.

São taxas altas e preocupantes, você não acha? 
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Verificou-se, ainda, que no ímpeto de lançar-se como empresário, para, en-

tre outros motivos, se ver livre de um emprego que não o satisfaz, o empre-

endedor inexperiente e sem planejamento tem poucas ou nenhuma chance 

de se firmar na área de negócio escolhida. 

A taxa mais alta, como causa de fracassos empresariais dos norte-americanos, 

conforme Dornelas (2012, p. 94), estava fixada em torno de 45%. A essas 

constatações somam-se outros elementos que contribuem para a falência de 

vários empreendimentos, tais como: formação deficiente em gerenciamen-

to; ocorrência de fraudes e desastres; falta de capital ou financiamento para 

tocar o negócio; decisões precipitadas para expansão ou novas aquisições; 

comprometimento de grande parcela de recursos próprios e outros. 

Ao se deparar com essas ocorrências, o empreendedor percebe que o so-

nho dá passagem à decepção. Frustrado, retorna à situação de empregado 

e enterra de vez, na maioria das vezes, o seu ideal de ser dono do próprio 

negócio. Pensando bem, chega-se à conclusão que a palavra-chave para o 

sucesso ou o fracasso é planejamento, você concorda? 

Tenha a certeza de que nenhum livro técnico ou especialista em negócios 

apresentará um mapa do tesouro que garanta obter 100% de retorno do 

investimento feito. Ou melhor, o candidato a empreendedor deve-se ater a 

duas preocupações centrais e estratégicas: planejamento e gestão.

Aliada a essas questões, uma outra é essencial: capacitação. Ou seja, man-

ter-se em constante processo de aprendizagem em relação ao negócio e 

elaborar um planejamento que envolva dois itens importantes: o plano de 

negócio que contemple um plano de gestão.

Aliás, o plano de negócios atende pelo menos a dois grandes objetivos: 

permitir ao empreendedor ter uma visão detalhada de possibilidades do ne-

gócio e permitir ao investidor ou financiador conhecer também essas possi-

bilidades, mas especialmente analisar os riscos envolvidos no negócio. 

De acordo com Dornelas (2012), o plano de negócios é utilizado para desen-

volver e descrever um empreendimento e o modelo de negócio que sustenta 

a empresa. 
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Como proposta prática para você conhecer uma variante de plano de ne-

gócios, apresento-lhe um método para desenvolver modelo de negócio de-

nominado Canvas, que foi desenvolvido por Alexander Osterwalder para 

ajudar ao empreendedor definir o escopo do negócio. Ultimamente esse 

modelo tem feito bastante sucesso, pois permite de maneira simples e ob-

jetiva traçar o modelo de negócios. As empresas utilizam esse modelo antes 

de realizar o plano de negócios. O modelo Canvas serve para determinar um 

o escopo do negócio, e em seguida é realizado o plano de negócios para 

estudar a viabilidade dele mais detalhada.

Nesse sentido, que tal dar uma pequena pausa para assistir a um vídeo sobre 

o  modelo Canvas?

Se você fizer alguns passeios pela internet encontrará várias propostas vi-

suais desse modelo, inclusive preenchidas com dados empresariais, como o 

que mostramos na Figura 3.6.

Figura 3.6: Modelo Canvas de um plano de negócios
Fonte: http://bmgenbrasil.com/wp-content/uploads/acessomateriais/PBM_Canvas_v1.2.1_ptb.pdf

Observe que a Figura 3.6 indica o quanto é fácil desenvolver um modelo de 

negócios, em especial para quem está começando, certo? É constituído por 

nove blocos que integram, em uma só página, as principais considerações 

de um plano de negócios.

Canvas
É uma ferramenta de gerencia-
mento estratégico que permite 
desenvolver e esboçar modelos 
de negócios novos ou existentes. 
É um mapa visual pré-formatado 
contendo nove blocos do modelo 
de negócios. O Business Model 
Canvas foi inicialmente pro-
posto por Alexander Osterwalder 
baseado no seu trabalho anterior 
sobre Business Model Ontology. 
Continue lendo sobre o assunto 
em http://pt.wikipedia.org/wiki/
Business_Model_Canvas

Saiba mais sobre o criador do 
Canvas, Alexander Osterwalder 
em http://alexosterwalder.com/

Acesse o Canal da Globo News 
e assista às dicas do empresário 
e empreendedor Bob Wollheim 
sobre “Plano de Negócios 
Canvas, que permite visualizar 
a empresa de forma sistêmica e 
integrada, disponível em http://
globotv.globo.com/globo-news/
conta-corrente/v/plano-de-
negocios-canvas-permite-
visualizar-a-empresa-de-forma-
sistemica-e-integrada/3225317/ 
(5min 31s).
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Permite, portanto, visualizar cada quadrante para checar, entre outras pos-

sibilidades, o andamento das atividades-chave a tempo de corrigir eventuais 

desvios.

Compreendido esse tópico, você concluirá o quanto é necessário estabelecer 

um plano de negócios e que existem várias formas de fazê-lo.

Caro(a) estudante, você viu, em seus estudos nestas unidades, que to-

dos os empreendedores estão sujeitos a fracassar em seus negócios, e 

sem planejamento esse risco aumenta substancialmente. O empresário 

brasileiro Eike Batista é o exemplo mais recente, na história brasileira, de 

um fracasso presumivelmente anunciado, conforme alguns analistas de 

negócios. Considerando os vídeos sugeridos acima, a Figura 3.5 do tó-

pico anterior deste caderno e as características essenciais para um em-

preendedor, responda aos próximos questionamentos, procurando tro-

car ideias com seus colegas no AVEA: 1. Em que tipo de empreendedor 

(Unidade 1 – Fundamentos de Empreendedorismo) você classificaria o 

Eike Batista? Justifique sua resposta. 2. Que fatores podem ser previstos 

para minimizar ou eliminar tal risco, considerando a elaboração de um 

plano de negócios? 3. Você consegue detectar em quais erros o Eike 

Batista incorreu? 4. Supondo que você seja um consultor de empreendi-

mentos, que conselhos você teria passado para o grupo de Eike Batista?

elementos formadores de  
um plano de negócios
Para começar, vamos esclarecer que para elaborar um plano de negócios 

você poderá selecionar um modelo dentre vários existentes, ou seja, não há 

uma receita única para criá-lo. E tem mais, você poderá reunir em um mode-

lo ou plano de negócios vários elementos de outros planos.

Esclarecida essa questão, um plano de negócios deverá retratar as especi-

ficidades do seu negócio. Por isso mesmo não há que se adotar um plano 

inflexível. De qualquer modo, alguns elementos são mais essenciais que ou-

tros em seu plano, e assim, considerando esses dados, serão descritos neste 

tópico dois exemplos de estruturas propostos por dois especialistas em em-

preendedorismo. Vamos estudá-los?

O primeiro exemplo proposto é de Degen (2013, p. 208-216) orientando ao 

futuro empreendedor que realize previamente uma lista com perguntas a 

cujas respostas o plano de negócios deverá responder. Para facilitar sua vida 

Ascensão e Queda do Império 
de Eike Batista. Com vistas 
à realização das próximas 

atividades, acesse o seguinte 
link e leia a reportagem, pois 

você reunirá outras  informações 
necessárias para consolidar 
seus conhecimentos sobre 

a importância de um plano 
de negócios: http://www.

correiobraziliense.com.br/app/
noticia/economia/2013/11/10/

internas_economia,398023/
conquistar-fama-e-dinheiro-

rapidamente-faz-parte-do-
imaginario-popular.shtml

Assista aos vídeos sobre o 
empresário Eike Batista, pois 

eles serão muito úteis para suas 
atividades: O primeiro vídeo é 

uma Entrevista no programa 
“Roda Viva” da TV Cultura, 

da jornalista Marília Gabriela 
e demais entrevistadores 

com Eike Batista, que está 
disponível em https://www.

youtube.com/watch?v=-
98SXlqyzQ8 (1h 16min 43s). 

Já no segundo vídeo, disponível 
em https://www.youtube.com/
watch?v=7XM2t-jaT3c (20min 
39s), o empresário Eike Batista 

cita uma forma de administração 
de negócios chamada de “360 

Graus”. O que isso significa? 
Quais questões que o empresário 

aborda e que são coerentes 
com o que você estudou sobre 

empreendedorismo? Vamos 
discutir esses vídeos no fórum da 

disciplina no AVEA?
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na elaboração de sua lista de perguntas, você poderá se guiar pelas questões 

que abordamos na Figura 1.10 – Fases do processo empreendedor (Unidade 

1 deste caderno).

A partir daí inicia-se a escrita do plano de negócios que, conforme esse 

autor, é constituído de três categorias: Sumário, Plano de Negócios e Plano 

Operacional de Negócio, assim descritos de forma resumida na Figura 3.7 – 

Elementos de um plano de negócios. 

Sumário

É um documento com no máximo 10 páginas em que o empreendedor faz a 
apresentação resumida de seu negócio para terceiros, tais como: investidores, ban-
cos, amigos, fornecedores e potenciais clientes. Pode-se denominá-lo de Sumário 
Executivo.

Plano de Negócios

Conterá no máximo 50 páginas e deverá abordar todas as questões críticas para 
se obter sucesso com o negócio. Essas questões deverão ser tratadas com mais 
profundidade do que as apontadas no Sumário. Poderá ser utilizado para conse-
guir investimentos, por exemplo, bem como para avaliar a viabilidade da ideia ou 
decidir-se pelo seu arquivamento.

Plano Operacional de Negócios

É um documento que poderá ultrapassar 50 páginas contendo, entre outros 
informes, um cronograma de desenvolvimento de todas as atividades do negócio 
com seus respectivos gestores. São previstos, ainda, nesse texto, os prazos para 
execução das atividades bem como uma planilha de custos e uma projeção para 
os próximos anos.

Figura 3.7: Elementos de um plano de negócios
Fonte: Elaborada pela autora, adaptada de Degen (2013, p. 212)

O segundo exemplo, que apresento com adaptações para você na Figura 

3.8, integra um conjunto de estruturas ou modelos citados no livro de Dor-

nelas (2012, p. 100-110). Selecionei uma estrutura básica proposta para pe-

quenas empresas, lembrando que o empreendedor pode adaptar, da forma 

que lhe convier, para atender às necessidades de seu negócio. 

Ou seja, há planos de negócios que não contemplam todos os itens apre-

sentados no modelo da Figura 3.8, como você poderá atestar realizando 

pesquisas em sites ou livros especializados sobre o assunto.
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1. Capa

2. Sumário

3. Sumário executivo

3.1. Declaração de visão.
3.2. Declaração de missão.
3.3. Propósitos gerais e específicos do negócio, objetivos e metas.
3.4. Estratégia de marketing.
3.5. Processo de produção.
3.6. Equipe gerencial.
3.7. Investimentos e retornos financeiros.

4. Produtos e serviços
4.1. Descrição dos produtos e serviços – características e benefícios.
4.2. Previsão de lançamento de novos produtos e serviços.

5. Análise da indústria

5.1. Análise do setor.
5.2. Definição do nicho de mercado.
5.3. Análise da concorrência.
5.4. Diferenciais competitivos.

6. Plano de marketing
6.1. Estratégia de marketing (preço, produto, praça, promoção).
6.2. Canais de venda e distribuição.
6.3. Projeção de vendas.

7. Plano operacional

7.1. Análise das instalações.
7.2. Equipamentos e máquinas necessários.
7.3. Funcionários e insumos necessários.
7.4. Processos de produção.
7.5. Terceirização.

8. Estrutura da empresa
8.1. Estrutura organizacional.
8.2. Assessorias externas (jurídicas, contábil, etc.).

9. Plano financeiro
9.1. Balanço patrimonial.
9.2. Demonstrativo de resultados.
9.3. Fluxo de caixa.

10. Anexos

Figura 3.8: Estrutura – Plano de negócios para pequenas empresas
Fonte: Elaborada pela autora, adaptada de Dornelas (2012, p.106)

Compreendo que você possa achar esse modelo de elaboração de plano 

de negócios bastante complexo de realizar. Mas é uma primeira impressão. 

Quando você se inteirar sobre o assunto, por meio de mais leituras e elaborar 

seu primeiro plano de negócios, verá que não é tão complicado assim.

Por isso mesmo, proponho a você a realização das seguintes situações de 

aprendizagem com vistas a ampliar o entendimento desse tópico tão impor-

tante para seus estudos.

Várias microempresas optam por elaborar um sumário executivo para dar 

o pontapé inicial em suas ideias, pois os elementos que farão parte desse 

sumário são essenciais para que o próprio empreendedor perceba as suas 

possibilidades e teste condições básicas de viabilidade do negócio.
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Realize um levantamento/pesquisa que aponte se na região em que 

você reside há eventos relacionados com empreendedorismo focado 

especialmente em micro ou pequenas empresas. Visite o site do SEBRAE 

de sua região, pois é quase certo que encontrará muita informação 

valiosa. Compartilhe com seus colegas no fórum da disciplina no AVEA.

Dentre tantos termos ou expressões utilizados neste componente, Em-

preendedorismo, selecione os mais relevantes tais como: empreende-

dor, oportunidades, inovação, tecnologia, sumário executivo, plano de 

negócios, viabilidade e outros. Em seguida crie uma tabela ou planilha 

com duas colunas listando essas palavras de um lado e na outra busque 

a sua tradução para o inglês, lembre-se de consultar seu material de 

“Inglês Instrumental”. Poste no AVEA e observe as atividades de seus 

colegas, auxiliando e complementando sempre que puder ajudar.

Com base nos elementos da Figura 3.8 procure descrever com suas 

palavras o que representa cada um deles, do 1 ao 10, poste a atividade 

no AVEA.

Ao realizar essas atividades você estará instrumentado (a) para criar seu pró-

prio plano de negócios, assunto que será visto no tópico seguinte.

Criando o seu plano de negócios
Caro (a) estudante, considerando esse arcabouço de informações estudadas e 

refletidas neste seu caderno sobre empreendedorismo, é chegada a hora, a opor-

tunidade de experimentar a criação de um plano de negócios, real ou fictício. 

Para chegar até esse plano, é recomendável que você entenda alguns con-

ceitos básicos de planejamento. Na visão de Maximiano (2011, p. 61), o 

planejamento “serve para enfrentar o futuro, com suas certezas e incertezas. 

Se a empresa não se preparar, será atropelada pelos acontecimentos”. En-

tenda que é sem planejamento adequado que boa parte de novas empresas 

fecham as portas antes mesmo de completar um ano de existência. Ainda 

nas palavras desse autor, o planejamento requer a tomada de “três tipos de 

decisões”. São elas: “Definir o objetivo (ou objetivos) – qual situação deverá 

ser alcançada. Definir um ou mais cursos de ação – caminhos para atingir o 

objetivo. Definir meios de execução – previsão de recursos necessários para 

realizar o objetivo”. (MAXIMIANO, 2011, p. 61).

Assista ao vídeo de Robson 
Dias que trata de plano de 
negócios de modo simples 
e funcional, disponível em 
http://www.youtube.com/
watch?v=dfrW3D_5Egk 
(8min 41s). Neste segundo 
vídeo, veja a palestra para o 
programa “Empreendedores 
Criativos” com Erick Krulikowski, 
que auxilia a realizar planos 
de negócios voltados para 
atividades criativas, disponível 
em http://www.youtube.com/
watch?v=Af354vT-5Ps (26min 
20s).
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Mantendo o foco nas três decisões acima, você deverá estabelecer a estraté-

gia que a empresa deverá seguir com vistas aos objetivos. Nesse caso, surge 

o planejamento estratégico entendido como o processo de definir a estraté-

gia da empresa, englobando, essencialmente: 

Onde você ou sua empresa estão agora?

Quais os caminhos que deverá seguir? 

Quais as fases ou etapas que deverá vencer?

Onde você quer estar daqui a algum tempo? (MAXIMIANO 2011).

Sabendo ou esboçando as respostas para as questões acima apresentadas, 

a elaboração do seu plano de negócios será mais real e estará mais próxima 

de alcançar o sucesso. Antes de você começar, faço-lhe uma pergunta: em 

termos de negócios, o que mais lhe daria prazer em realizar, ao ponto de lhe 

fazer esquecer de dormir? 

A resposta a essa pergunta pode ser o caminho que você estava procuran-

do para delinear o seu futuro profissional. As palavras de Vujicic (2011) são 

bastante motivadoras nesse sentido valendo à pena ler e reler, em que diz:

 [...] A verdade essencial é a seguinte: cada um de nós tem um dom – um 

talento, uma habilidade, uma aptidão – que nos dá prazer e nos cativa, e 

o caminho para a felicidade muitas vezes está nesse dom. [...] Quais são as 

coisas que mais despertam seu interesse e mais o atraem? O que gosta de 

fazer, a ponto de perder a noção de tempo e espaço, e mesmo assim jamais 

se cansa? Agora, o que as outras pessoas veem em você? Elas elogiam seu 

talento para a organização ou suas habilidades analíticas? [...] Essas são as 

dicas para que você encontre seu caminho na vida, o qual está guardado em 

segredo dentro de você. (VUJICIC, 2011, p. 34).

Após seus estudos, trace um planejamento para elaborar seu primeiro 

plano de negócios, considerando e aproveitando as atividades realizadas 

nas unidades anteriores. Procure realizar essa atividade com seus colegas 

de curso. Isso irá capacitá-lo mais ainda a trabalhar em equipe, imaginan-

do uma proposta de trabalho que você gostaria realmente de fazer.

Realizadas essas atividades, você terá, daqui em diante, uma visão ampliada 

em relação às várias possibilidades de criação de um plano de negócios. 

Desse modo, acredita-se que terá formado o seu perfil de empreendedor (a). 

Você compreenderá isso em nossa próxima e última unidade temática: Perfil 

do Empreendedor.

O SEBRAE, em seu site http://
gestaoportal.sebrae.com.br/

momento/o-que-o-sebrae-pode-
fazer-por-mim/como-atendemos/

capacitacao
oferece vários cursos excelentes 

e gratuitos para micro e 
pequenos empreendedores. Boa 

parte desses cursos é virtual, 
ou seja, pela internet, portanto, 

na modalidade a distância. 
Para começar, procure fazer 

esse dois cursos: “Aprender a 
Empreender” e “Iniciando um 
Pequeno e Grande Negócio”.

 Agora, é a hora de colocar 
a cabeça para funcionar na 

implementação de seu plano 
de negócios. E para motivá-lo 

(a) mais ainda, que tal ler o 
excelente livro O segredo de 

Luísa, de Fernando Dolabela? 
Você irá se encantar com as 

mensagens dessa obra sobre 
plano de negócios e a paixão 

por uma ideia que a faz mover 
montanhas. Você poderá comprá-

lo nas melhores livrarias ou 
acessá-lo no link ftp://ftp.unilins.

edu.br/silvio/Pr%E1ticas%20
Administrativas%20II/O-

Segredo-de-Luisa.pdf
Boa leitura!

Assista na Globo News a 
entrevista com Bob Wollheim, 

o qual dá dicas de como 
abrir seu próprio negócio em 
https://www.youtube.com/

watch?v=o2wk-W_us_k (9min 
58s).
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Síntese da unidade
Caro (a) estudante, 

Esta unidade é de extrema importância para sua formação profissional, pois 

possibilitou a você compreender os conceitos sobre plano de negócios e os 

elementos que o formam, sabendo que existe uma multiplicidade de exem-

plos que você pode adotar ou adequar às suas necessidades.

Você desenvolveu, nesta unidade, a capacidade para criar um plano de ne-

gócios pessoal com base em uma proposta alinhada com os seus sonhos, 

preferencialmente. Dessa maneira, você terá desenvolvido, também, carac-

terísticas que possam habilitá-lo (a) como empreendedor (a) seja com um 

negócio próprio, seja em uma empresa ou corporação de terceiros.





Unidade n 

Perfil do 
empreendedor

Unidade 4





e-Tec Brasil

Unidade 4 

Caríssimo (a) estudante!

Nesta unidade, a última deste componente curricular, você co-

nhecerá o que define o perfil de um empreendedor. Passará pelo 

entendimento do que é perfil e como ele pode ser construído ao 

longo de um processo de estudos e aprimoramento constantes.

Perceberá que a melhoria de suas capacidades de transformar so-

nhos em possibilidades de negócios é um processo contínuo em 

que as diferenças básicas entre ser administrador e empreendedor 

vão ficando cada vez mais claras. Saberá ainda que, ao mesmo 

tempo, o empreendedor que o mundo do trabalho necessita, nos 

tempos contemporâneos, é aquele que sabe alinhar os conheci-

mentos de administração e empreendedorismo.

Perfil do empreendedor?  
O que vem a ser isso?
Você viu na unidade temática 1, especialmente, que é possível, por meio 

dos estudos, a qualquer um de nós desenvolver habilidades que nos tornem 

competentes para sermos empreendedores. 

No entanto, algumas pessoas parecem ser dotadas naturalmente de certas 

características que formam o perfil de um empreendedor. Observe que, na 

Figura 4.1, pode-se interpretar seu sentido de várias formas. Uma delas é 

a de que o jovem em questão busca alcançar um ou mais objetivos e, para 

tanto, precisa vencer cada degrau nessa caminhada. Você pode ter visões 

diferentes do sucesso. Qual seria outra possibilidade de interpretação?
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Figura 4.1: Visões diferentes de sucesso
Fonte: www.shutterstock.com 

Para que você entenda melhor, todo profissional, ao final de sua formação 

acadêmica ou técnica, reúne, também, características que o classificam para 

o exercício da profissão escolhida. 

Portanto, em outras palavras, o perfil de um profissional representa o con-

junto de habilidades e competências que o permite realizar satisfatoriamente 

as funções relacionadas com a sua carreira.

Assim, um empreendedor agrega um conjunto de qualidades, desenvolvidas 

ou natas, que formam o seu perfil. Uma dessas qualidades, segundo Degen 

(2013, p. 14), é a “vontade dos empreendedores em vencer todas as dificul-

dades para desenvolver seu negócio, pagando o preço do sacrifício pessoal 

para ter sucesso, é função direta de sua necessidade de realizar”.

Características do perfil do empreendedor
A lista de qualidades que um empreendedor pode reunir é extensa, e saiba 

que não se esgota, portanto, na que se descreve abaixo. Sendo assim, não 

se precipite em julgar que não possui a maioria delas. 

Afinal, vimos que é possível desenvolver seu perfil empreendedor por meio de 

estudos, de observações constantes do que é bom ou não para enriquecer seu 

conhecimento, e de tomada de decisões para melhorar a postura empreen-

dedora. Portanto, é um processo contínuo em que todos que já estão nesse 

caminho e aqueles que estão apenas começando não têm como não trilhar.
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Para que você inicie uma autoavaliação das suas características de modo a 

registrar aquelas necessárias de serem melhoradas, disponibilizo para você, 

no Quadro 4.1, uma lista de qualidades empreendedoras com três colunas. 

Na primeira coluna vêm descritas as características desejáveis ou possíveis; 

na segunda, você irá marcar com um “X” para “SIM” na situação em que 

você julgar que a afirmativa parece com você. E na terceira coluna, você só 

irá marcar o “X” caso a afirmativa não condiga com a sua pessoa.

Por fim, você deverá somar quantos “SIM” e quantos “NÃO” obteve. Com 

tais dados você poderá chegar a algumas conclusões. Vai experimentar?

Quadro 4.1: Características do perfil do empreendedor
Perfil do empreendedor Sim Não

Suas ideias vão além dos sonhos

Possui visão do hoje projetado para o futuro

Detém alto nível de observação

Iniciativa

Enfrenta desafios com naturalidade

Enxerga oportunidades onde a maioria só enxerga dificuldade

Faz do limão uma limonada

Tem um espírito inquieto

Questiona tudo e todos

O “não” é um desafio para o “sim”

Explora várias possibilidades até alcançar seus objetivos

Imaginação constante e fértil

Realizador (a) de visões

Desenvolve ideias com criatividade

É atraído (a) para inovações

Capacidade para a liderança

Otimismo

Desapego: quando julga que chegou o momento de passar adiante seu empreendimento, já se 
coloca em busca de novos projetos

Flexibilidade para lidar com situações de conflito

Autoconfiança

Organização

Vive em busca de novos conhecimentos. Gosta de aprender

Necessidade de controle

Necessidade de sentir-se realizado (a) – busca pela autorrealização

Firmeza de propósitos

Capacidade para negociar. Exige saber ouvir as partes, saber ceder para ganhar mais à frente

Capacidade para gerenciar pessoas, considerando-as como fatores primordiais para o sucesso de 
qualquer negócio.

Fonte: Elaborado pela autora
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Finalizando este tópico, obtidos os resultados de quantos “sim” e quantos 

“não” você marcou, recomendo, com o propósito único de apenas exempli-

ficar seu desempenho, comparar com o Quadro 4.2. Mas ressalto que seus 

resultados, nesse pequeno teste, servirão para passar-lhe uma ideia aproxi-

mada de qual ou quais características poderão ser melhoradas. Feito isso, 

daqui a alguns meses refaça o teste para verificar seu progresso.

Considerando, portanto, o seu quantitativo de “SIM”, temos:

Excelente: entre 25 e 27 “SIM”.  Você tem potencial para superar as próprias 

expectativas. Mas não pode se descuidar do que já sabe até aqui, deve con-

tinuar aprendendo sempre  e manter a humildade.

Ótimo: entre 21 e 24 “SIM”. Você apresenta alguns pontos que devem rece-

ber a devida atenção, acreditando ser possível chegar à excelência.

Bom: entre 15 e 20 “SIM”. Procure mais motivação para desenvolver as ca-

racterísticas para as quais marcou como “NÃO” ou as substitua por outras 

que tenham alguma relação com essas.

Regular: abaixo de 15 “SIM”. Se você acreditar que pode desenvolver as 

demais características, assim o será. Tudo lhe será possível a partir disso. 

Na literatura encontram-se métodos para traçar o perfil empreendedor. Para 

Dornelas (2012), David McClelland, em 1961, foi pioneiro em estudar as ca-

racterísticas e comportamentos do empreendedor. Em seu estudo ele identi-

ficou que a necessidade de realização é alta entre os empreendedores, tanto 

pessoal como profissionalmente. 

Para Dornelas (2012), por meio do perfil é possível conhecer os pontos fortes 

e fracos do empreendedor. Quanto mais pontos fortes, melhor deverá ser 

seu desempenho. Enquanto isso os pontos fracos deverão ser trabalhados, 

seja para reduzi-los ou eliminá-los. 

O perfil empreendedor é um importante elemento na visualização das pers-

pectivas de sucesso de novos empreendimentos. No Quadro 4.2 são apresen-

tadas as características e os comportamentos esperados dos empreendedores.
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Quadro 4.2: Características e comportamentos para traçar 
o perfil do empreendedor

Características Comportamentos (definições operacionais)

Estabelecimento de metas

Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm signifi-
cado pessoal.

Tem visão de longo prazo, clara e específica.

Estabelece objetivos de curto prazo mensuráveis.

Planejamento e monitoramento sistemático

Planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos 
definidos.

Constantemente revisa seus os planos levando em conta resultados 
obtidos e mudanças circunstanciais.

Mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões.

Persistência

Age diante de um obstáculo significativo.

Age repetidamente ou muda para uma estratégia alternativa a fim de 
enfrentar um desafio ou superar um obstáculo.

Faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para 
completar uma tarefa.

Comprometimento

Atribui a si mesmo e a seu comportamento as causas de seus sucessos ou 
fracassos e assume responsabilidade pessoal pelos resultados obtidos.

Colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles, se neces-
sário, para terminar uma tarefa.

Esforça-se para manter clientes satisfeitos e coloca a boa vontade a 
longo prazo acima do lucro a curto prazo.

Busca de informações

Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedo-
res e concorrentes.

Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço.

Consulta especialistas para obter assessoria técnica ou comercial.

Busca de oportunidades e iniciativa

Faz as coisas antes de solicitado ou forçado pelas circunstâncias.

Age para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços.

Aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio 
novo, obter financiamento, equipamentos, terrenos, local de trabalho 
ou assistência. 

Exigência de qualidade e eficiência

Encontra maneiras de fazer as coisas da melhor forma, mais rápida 
ou mais barata.

Age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões 
de excelência.

Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho 
seja terminado a tempo ou que o trabalho atenda a padrões de 
qualidade previamente combinados.

Riscos calculados

Avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente.

Age para reduzir riscos ou controlar resultados.

Coloca-se em situações que implicam desafios com riscos moderados.
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Quadro 4.2: Características e comportamentos para traçar 
o perfil do empreendedor

Características Comportamentos (definições operacionais)

Persuasão e rede de contatos

Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros.

Utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus objetivos.

Age para desenvolver e manter relações comerciais.

Independência e autoconfiança

Busca autonomia em relação a normas e controles dos outros.

Mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de resulta-
dos desanimadores.

Expressa confiança na sua própria capacidade de complementar uma 
tarefa difícil ou de enfrentar um desafio.

Fonte: Elaborado pela autora, adaptada de McClelland (1998) e Cooley (1990)

“McClelland (1998), ao analisar essas características e comportamentos, 

identificou que o sucesso do negócio está relacionando ao perfil do empre-

endedor. Cooley (1999) adaptou o trabalho de McClelland (1998) e criou um 

manual para capacitar os empreendedores futuros a melhorar seu compor-

tamento por meio do programa Empretec do SEBRAE. 

Nessa mesma visão, Dornelas (2012, p. 41) criou uma modelo de autoavalia-

ção do perfil empreendedor (ambiente, atitudes e know-how), em que é pos-

sível realizar uma análise de desempenho visualizando seus principais pontos 

fortes e fracos e, em seguida, traçar uma estratégia para melhorá-los, com 

resultados desejados e prazos para alcançá-los. A seguir apresenta-se o teste.

Teste do perfil empreendedor de dornelas (2012)
Observe o Quadro 4.3 acompanhando o que se pede para a realização desse 

teste:

1. Atribua à sua pessoa uma nota de 1 a 5 para cada uma das características 

a seguir e escreva a nota na última coluna. 

2. Some as notas obtidas para todas as características. 

3. Analise seu resultado global com base nas explicações ao final. 

4. Destaque seus principais pontos fortes e pontos fracos. 

5. Quais os pontos fortes destacados são mais importantes para o desem-

penho de suas atribuições atuais na empresa? 

6. Quais os pontos fracos destacados deveriam ser trabalhados para que o 

seu desempenho na empresa seja melhorado? É possível melhorá-los?
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Quadro 4.3: Teste de perfil empreendedor de Dornelas (2012)

Características Excelente Bom Regular Fraco
Insufi-
ciente

Nota

5 4 3 2 1

Comprometimento e determinação

1. É proativo na tomada de decisão

2. É tenaz e obstinado

3.  Tem disciplina e dedicação

4. É persistente em resolver problemas

5.  É disposto ao sacrifício para atingir 
metas 

6. É capaz de imersão total nas atividades 
que desenvolve 

Obsessão pelas oportunidades

7. Procura ter conhecimento profundo das 
necessidades dos clientes

8. É dirigido pelo mercado (market 
driven).

9. Tem obsessão em criar valor e satisfazer 
os clientes

Tolerância ao risco, ambiguidade e incertezas 

10. Corre riscos calculados (analisa tudo 
antes de agir)

11. Procura minimizar os riscos

12. Tolera as incertezas e falta de 
estrutura

13. Tolera o estresse e conflitos

14. É hábil em resolver problemas e 
integrar soluções

Criatividade, autoconfiança e habilidade de adaptação

15. Não é convencional, tem cabeça 
aberta, pensa

16. Não se conforma com o status quo

17. É hábil em se adaptar a novas 
situações

18. Não tem medo de falhar

19. É hábil em definir conceitos e detalhar 
ideias
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Motivação e superação

20. É orientado a metas e resultados

21. É dirigido pela necessidade de crescer 
e atingir melhores resultados

22. Não se preocupa com status e poder

23. Tem autoconfiança

24. É ciente de suas fraquezas e forças

25. Tem senso de humor e procura estar 
animado

Liderança 

26. Tem iniciativa

27.  Tem poder de autocontrole

28. Transmite integridade e confiabilidade

29. É paciente e sabe ouvir

30. Sabe construir equipe e trabalhar nela.

TOTAL
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Dornelas (2012, p. 41)

analise seu desempenho
120 a 150 pontos: Você provavelmente já é um empreendedor, possui as 

características comuns aos empreendedores e tem tudo para se diferenciar 

no mundo dos negócios.

90 a 119 pontos: Você possui muitas características de empreendedor e às 

vezes se comporta como um, porém pode melhorar ainda mais, se equilibrar 

os pontos ainda fracos com os pontos já fortes.

60 a 89 pontos: Você ainda não é muito empreendedor e provavelmente 

se comporta, na maior parte do tempo, como um administrador tradicio-

nal e não um “fazedor”. Para se diferenciar e começar a praticar atitudes 

empreendedoras, procure analisar os seus principais pontos fracos e definir 

estratégias pessoais para eliminá-los.

Menos de 59 pontos: Você não é empreendedor e, se continuar a agir 

como age, dificilmente será um. Isso não significa que você não tenha qua-

lidades, apenas que prefere seguir a ser seguido. Se sua posição na empresa 

exigir um perfil mais empreendedor, reavalie sua carreira e seus objetivos 

pessoais. 

A seguir, apresenta-se o Quadro 4.4, com uma sugestão desenvolvido, ain-

da, por Dornelas (2012, p. 42) para que você registre os seus pontos fortes e 

fracos, defina sua estratégia de melhoria, incluindo resultados e prazos para 

a realização de mudanças. Diz-se que é mais fácil gerenciar estratégias se as 

registramos em algum lugar que não seja apenas na nossa memória.
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Quadro 4.4: Pontos fortes e pontos fracos
Principais pontos fortes Principais pontos fracos

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

Definição de estratégia a seguir

Resultados desejados e prazos para alcançá-los

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Dornelas (2012, p. 42)

diferenças e semelhanças entre  
empreendedor e administrador
Podemos dizer que nem todo administrador é empreendedor, mas que todo 

empreendedor deve entender, pelo menos um pouco, de administração. Isso faz 

sentido até para, se for o caso, contratar um profissional que faça a administra-

ção da empresa. Portanto, o ideal é que o empreendedor não perca o foco nos 

seus objetivos, mas que saiba transitar entre o sonho possível e a realidade.
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Figura 4.2: Sonho possível e realidade
Fonte: www.shutterstock.com 

Saiba que é comum hoje o administrador ser denominado de gestor. Assim, 

seguindo o mesmo raciocínio, realizar a administração significa realizar a 

gestão, o gerenciamento ou a gerência. Entendido?

Mas, aliás, qual a diferença entre administrador e empreendedor? Bom, 

quanto ao que é um empreendedor você já estudou muito até aqui para 

saber identificá-lo, certo? Em linhas gerais o empreendedor sonha com 

oportunidades para concretizar os seus sonhos e não tem receio de perder 

a batalha no final. É, na verdade, um visionário e vibra com o que faz. O im-

portante para ele é vencer a guerra e por isso mesmo está sempre buscando 

novas formas de alavancar suas ideias, independentemente dos recursos que 

tem disponíveis no momento. 

No entanto, o administrador “puro”, em uma concepção tradicional, é mais 

cauteloso. Analisa com mais rigor as possibilidades de investimento e é bas-

tante criterioso com os fatores de risco. 

De outro modo, Maximiano (2011, p.16) defende que “Administrar é um 

processo de tomar decisões sobre o uso de recursos para permitir a realiza-

ção de objetivos”. Observe, para isso, a Figura 4.3, usando sua imaginação 

nesse contexto para idealizar o que podem estar representando.
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Figura 4.3: Administrar X empreender
Fonte: www.shutterstock.com

Perceba, caro (a) estudante, que as características do administrador se apro-

ximam das de um empreendedor, na medida em que este assume os papeis 

daquele. Observe, agora, com atenção, a atividade proposta relacionada 

com a Figura 4.3, no sentido de sistematizar este seu estudo.

Ao analisar as três imagens na Figura 4.3, percebe-se que cada uma 

delas passa mensagens para o observador. Para tanto: Identifique quais 

são essas mensagens, considerando as informações até aqui estudadas, 

em especial as relacionadas aos perfis de empreendedor e administra-

dor. Registre suas impressões e poste no fórum do AVEA. Observe o 

olhar dos colegas e sustente a discussão acerca do seu modo de perce-

ber as coisas.
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Legislação aplicada
Este tópico sobre legislação é um apanhado de algumas leis ou normas que 

regem as atividades de uma empresa ou de um empreendedor individual.  É 

uma realidade que você deverá enfrentar em algum momento da existência 

de sua empresa, até porque é uma forma de resguardar os seus interesses 

presentes e futuros.

É sabido que muitas empresas começam seus negócios na informalidade, 

apresentando diversas justificativas para isso, desde a da experiência para ver 

se vai dar certo até a da burocracia envolvida no processo de regularização 

do negócio.

Porém, hoje o próprio governo e várias empresas têm tomado a iniciativa de 

facilitar e incentivar a regularização por meio de várias ações que são divul-

gadas de forma constante.

Para tanto, você poderá manter-se atualizado quanto a esses dispositivos le-

gais acessando diversos sites que tratam desse tema, entre eles o do SEBRAE. 

Nesse contexto, apresento uma relação de alguns desses dispositivos legais:

Lei de Patentes ou Lei da Propriedade Industrial = Lei nº 9.279/96

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa => Lei nº 123/2006

Lei Complementar do Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte => LC nº 127/2007

Lei do Empreendedor Individual => LC nº 128/2008

Código Civil Brasileiro => define os tipos de sociedades que podem consti-

tuir empresas, bem como abertura de associações ou fundações. 

 Você teve contato, na unidade temática 1, com alguns dispositivos legais 

de forma indireta, como a Lei de Patentes. Recomendo aguçar sua curio-

sidade buscando pesquisar sobre essa lei e também sobre a Lei do Empre-

endedor Individual. Após as leituras, discuta com seus colegas no fórum 

do AVEA, abordando as seguintes questões: 1. O quanto o País pode 

perder, ou tem perdido, em termos de ideias inovadoras que não foram 

patenteadas. 2. Busque exemplos de invenções brasileiras que não foram 

no devido tempo patenteadas e hoje estão brigando na justiça pelo reco-

nhecimento de autoria bem como pelo ressarcimento financeiro.

Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996, que regula direitos 

e obrigações relativos à 
propriedade industrial, disponível 
em http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/leis/l9279.htm

Lei complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, 

republicação em atendimento 
ao disposto no art. 5º da Lei 

Complementar nº 139, de 10 
de novembro de 2011, que 

Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte, disponível 

em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

Lei complementar nº 127, de 14 
de agosto de 2007, que altera 

a Lei Complementar no 123, de 
14 de dezembro de 2006, que 
institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, disponível em 
http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/leis/lcp/lcp127.htm

Lei complementar nº 128, de 19 
de dezembro de 2008, que altera 

a Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, 

disponível em http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/

lcp/lcp128.htm

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, Lei de Introdução 

ao Código Civil Brasileiro, que 
Institui o Código Civil, disponível 
em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/2002/l10406.htm

No Portal do Empreendedor tem 
uma seção para apresentação 

da legislação em vigor para 
o empreendedor brasileiro. 

Acesse em http://www.
portaldoempreendedor.gov.br/

legislacao
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Liderança com sabedoria
A expressão “levar a vida” pode ser entendida como liderar os caminhos por 

onde você passará. 

Figura 4.4: Caminhos
Fonte: www.shutterstock.com

Agora, imagine levar/acompanhar/ liderar a vida de outros que estão à sua 

volta em uma relação de hierarquia empresarial.

Figura 4.5: Hierarquia empresarial
Fonte: www.shutterstock.com

Quem lidera tem a maior responsabilidade nesse processo. A pergunta é: to-

dos que assumem a chefia de um setor, a gerência de um projeto, têm perfil 

de líderes? Qual é a diferença entre ser líder e ser chefe?
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Figura 4.6: Modelos
Fonte: www.shutterstock.com

Liderar tem a ver com a vontade de querer que todos, a seu ritmo, estejam 

em harmonia, e próximos de seu líder na intenção de realizar objetivos co-

muns à organização. 

Um líder se entrega ao que está fazendo. Acompanha cada ação, cada es-

tratégia como se a sentisse parte de si, como se fosse aquele que escreveu 

a melodia e quer ser o regente da orquestra. Contudo, mesmo assim pro-

porciona certa liberdade aos seus liderados para que usem de sua criativida-

de e conhecimento no sentido de contribuírem para o desenvolvimento da 

empresa.

Uma característica considerada marcante para um líder é a capacidade de 

incentivar, motivar sua equipe, encorajando-a a vencer suas dificuldades e 

levando-a a persistir sempre, pois atrás de qualquer criação ou inovação tec-

nológica existe uma equipe de seres humanos, antes de tudo.

Veja que os vídeos ilustram com bastante propriedade a persistência, a não 

desistência. Acreditar nos seus sonhos. Trabalhar em equipe. Como formar 

uma rede de comunicações. Você deve cuidar de seus sonhos como se fos-

sem sementes que precisarão ser regadas, dia após dia, até adquirirem forma 

própria. Buscar alternativas diferentes de cultivar, estudar novas tecnologias, 

acreditar que é possível e, assim, as recompensas virão. 

Com isso, quero finalizar este 
tópico convidando-o (a) a se 
encantar com as mensagens 

dos vídeos disponíveis em 
https://www.youtube.com/

watch?v=kpjwWSojRic (4min 
8s) e https://www.youtube.

com/watch?v=ubt1U2CX-EY 
(2min 55s)
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Síntese da unidade

Caro (a) estudante,

Chegar até aqui, ao final desta unidade e também do componente curricular 

Empreendedorismo, representa, para mim, que você venceu mais uma etapa 

valiosa em sua formação. Nesta unidade você conheceu um conjunto de 

características que, de repente, já fazem parte de sua forma de ser ou que 

possam ser desenvolvidas para formar seu perfil empreendedor.

Percebeu, também, o quanto é necessário saber diferenciar administrador 

de empreendedor e a importância de ambos para o sucesso do negócio. 

Também se deparou com a existência de leis que regem a abertura e regula-

rização de empresas.

Percebeu, ainda, o valor de se desenvolver um espírito de liderança diante 

de uma equipe que deverá ser valorizada e motivada continuamente para, 

assim, contribuir para a expansão da empresa e dos negócios.

Por fim, aproveito este momento para agradecer pelo seu empenho em per-

manecer motivado (a) até o fim de seus estudos e me despeço estendendo 

um convite a você para que mantenha o foco em mais um objetivo maior: 

ser o (a) empreendedor (a) não só em sua trajetória profissional, mas tam-

bém em sua vida pessoal, agora e nos novos componentes de seu curso.

Portanto, deixo meus sinceros parabéns.
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