
Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Artes e Letras 
Curso de Desenho Industrial 
Gestão em Desenho Industrial 
Empreendedorismo e Oportunidades de Negócio 
por Marcelo Kunde 
 
 

• Empreendedorismo 

• O termo empreendedor vem do francês entrepreneur — significa aquele que assume 
riscos e começa algo novo.  

o Também tinha por objetivo designar aquelas pessoas ousadas que estimulavam 
o progresso econômico, mediante novas e melhores formas de agir. 

 

• Definições do empreendorismo 

• Robert Menezes (professor de Empreendedorismo da UFCG – comenta) 
Empreendedorismo é o aprendizado pessoal, que impulsionado pela motivação, 
criatividade e iniciativa, busca a descoberta vocacional, a percepção de 
oportunidades e a construção de um projeto de vida ideal. (MTC - Metodologia para 
Gestão do Processo de Formação Empreendedora em Universidades - Locus Científico, 
Vol I,IV, 2007. pp.72-78)) 

• Eder Luiz Bolson Empreendedorismo é um movimento educacional que visa 
desenvolver pessoas dotadas de atitudes empreendedoras e mentes planejadoras. 

• Robert Menezes disse que "Empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com 
motivação e criatividade."(Locus Científico, Vol I, IV, 2007. pp. 72-78)) 

• Robert Menezes disse que Ser empreendedor é preparar-se emocionalmente para o 
cultivo de atitudes positivas no planejamento da vida.  

• É buscar o equilíbrio nas realizações considerando as possibilidades de erros como 
um processo de aprendizado e melhoramento.  

• Ser empreendedor é criar ambientes mentais criativos, transformando sonhos em 
riqueza. 

• Jeffry Timmons disse que o empreendedor é alguém capaz de identificar, agarrar e 
aproveitar oportunidade, buscando e gerenciando recursos para transformar a 
oportunidade em negócio de sucesso. 

• George Bernard Shaw disse que "Alguns homens vêem as coisas como são, e 
perguntam: Por quê?. Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto: "Por 
que não?” 

• O empreendedor não é somente um fundador de novas empresas ou o construtor de 
novos negócios.  

• Mais ainda: é uma alavanca para recursos, impulsiona talentos, dinamiza idéias e 
aproveita oportunidades antes que outras pessoas o façam. 

• Hoje, é evidente a diversidade de negócios e tipos de empreendedor.  



• Pesquisas sobre o perfil do empreendedor são propostas, visto que eles diferem em suas 
habilidades, busca de oportunidades, motivação, e também, em educação, envolvimento 
social, competências sociais e orientação de tempo e risco. 

• Algumas Características dos empreendedores: 
o Iniciativa 
o Visão 
o Coragem 
o Firmeza 
o Decisão 
o Atitude de respeito humano 
o Persistência 
o Independência e autoconfiança 
o Sedentos por informação 

 

• Para mim, Ser empreendedor é, antes de qualquer qualidade, ser inquieto. 

• O empreendedor tem um novo olhar sobre o mundo à medida que presencia a evolução. 
Valoriza suas experiências, valoriza seu valor, tomando decisões e decisões acertadas. 
Abre novas trilhas, explora novos conhecimentos, define objetivos e dá o primeiro passo. 

• Metas e objetivos não são visão.  

• Ser visionário é imaginar cenários futuros, utilizando-se de imagens mentais.  

• Ter visão é perceber possibilidades dentro do que parece ser impossível. 

• Na verdade, o empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, pois 
é dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de identificar 
oportunidades. Com esse arsenal, transforma idéias em realidade, para benefício próprio e 
para benefício da comunidade. Por ter criatividade e um alto nível de energia, o 
empreendedor demonstra imaginação e perseverança, aspectos que, combinados 
adequadamente, o habilitam a transformar uma idéia simples e mal-estruturada em algo 
concreto e bem-sucedido no mercado. (Chiavenato) 

• Schumpeter amplia o conceito dizendo que “o empreendedor é a pessoa que destrói a 
ordem econômica existente graças à introdução no mercado de novos 
produtos/serviços, pela criação de novas formas de gestão ou pela exploração de novos 
recursos, materiais e tecnologias”. 

• O que caracteriza o ímpeto empreendedor? (Chiavenato) 
o Necessidade de realização 
o Disposição para assumir riscos 
o Autoconfiança 

 

• Diferentes personalidades dos empreendedores 
o Realístico-gerencial: prezam a organização, o planejamento e o respeito às 

regras. São detalhistas, evitam trabalhar com abstrações e buscam a exatidão. São 
excelentes administradores e preferem assumir empresas que necessitam 
melhorias nos processos. 

o Realizador-empreendedor: são dispostos a assumir riscos maiores que a maioria 
das pessoas. Costumam ser extrovertidos, competitivos, focados no lucro e 
autônomos na tomada de decisões. Não têm muita paciência para as operações do 
dia-a-dia; seu prazer está em criar algo novo e não em administrar o cotidiano. 

o Investigativo-criador: adoram saber como as coisas funcionam. São simpáticos, 
cativantes, têm espírito de cientista e preferem investigações e estudos em vez de 
ações. Com personalidade mais introspectiva e autônoma, preferem trabalhar com 
controles, previsões e tudo o que tenha cunho científico. 



o Artístico-imaginativo: narcisistas por natureza são mais preocupados com a 
estética e meios que podem exercitar sua criatividade. Odeiam rotina, costumam 
ser muito originais e, de certa forma, estão sempre à frente de seu tempo. 
Liberdade é a palavra de ordem. Sentir-se preso é um verdadeiro martírio. 

o Social-afetivo: adoram o convívio com outras pessoas e estão sempre dispostos a 
cuidar mais do bem-estar do próximo do que de si próprios. Extrovertidos, 
populares, quase não suportam ficar sozinhos e sua principal motivação vem da 
troca de experiência com outras pessoas. Tem facilidade para promover relações 
sociais e trabalhar em equipe. 

o Concreto-convencional: preferem trabalhos ordenados e definidos, baseados em 
regras e regulamentos previamente estabelecidos. Gostam de lidar com rotinas, 
toleram ficar sozinhos, são calmos, práticos, precisos e possuem um perfil mais 
burocrático. Possuem bom ajuste social, são muito confiáveis, colocam tudo em 
ordem e cumprem prazos. 

 

• As perguntas movem o mundo! 

• Inicialmente, deve-se fazer a seguinte pergunta:  
o Em qual ponto você se situa?  
o Quais são as suas características pessoais?  
o Que tipo de empreendedor você é?  
o Qual é a sua necessidade de realização?  
o Qual é a sua disposição para assumir riscos?  
o Qual é o seu grau de autoconfiança? 

• O autoconhecimento é fundamental para você ter um referencial próprio. Deve ser o seu 
ponto de partida antes da escolha de seu novo empreendimento. Um bom negócio é 
aquele que tem o seu feitio pessoal, a sua cara, o seu jeito. O negócio deve ajustar-se a 
você como se fosse feito sob medida. Mas você tem de conhecer suas medidas para saber 
se o negócio lhe cabe. 

• Quer empreender? 
o Esqueça o período de oito horas diárias de trabalho, os fins de semana e os 

feriados, pelo menos no decorrer de alguns meses ou, até mesmo, anos. O ócio e 
a tranqüilidade não são características de um início de negócio. 

o Existe a possibilidade de você perder seu investimento de capital financeiro e 
talvez o dinheiro de outras pessoas que também colaboraram 

o Provavelmente, você não poderá contar com um ganho regular ou nem mesmo 
com algum ganho durante o período inicial. 

o Você assumirá um enorme fardo de responsabilidades. 
o Você terá de fazer o que gosta — isso é extremamente importante para sua 

satisfação pessoal 

• Vale a pena continuar?  

• É você quem decide. 
 
Mito ou realidade? 
 
Mito 
Qualquer um pode começar um negócio 
Realidade 
Os empreendedores que reconhecem a diferença entre idéia e oportunidade e pensam grande 
o suficiente têm mais chance de sucesso. A parte mais fácil é começar. Difícil é sobreviver. 
 
Mito 



Empreendedores são seus próprios chefes e completamente independentes 
Realidade 
Estão longe de ser independentes pois servem a muitos senhores (sócios, investidores, 
clientes, fornecedores, empregados, credores, família, etc.) 
 
Mito 
O dinheiro é o mais importante dos ingredientes para começar um negócio. 
Realidade 
Se as outras partes e talentos existirem, o dinheiro virá. Não é verdade que, se o 
empreendedor tiver dinheiro, obrigatoriamente alcançará o sucesso. 
 
 Mito 
Começar um negócio é arriscado e muitas vezes acaba em falência 
Realidade 
Os empreendedores talentosos e experientes, que sabem identificar e agarrar oportunidades e 
atrair recursos financeiros, frequentemente alcançam o sucesso. Já a falência é, muitas vezes, 
o fogo que tempera o aço da experiência de aprendizado do empreededor. 
 
Mito 
Empreendedores experimentam grande estresse e pagam alto preço por isso. A cada três 
empresários, apenas um quer se aposentar, uma proporção inversa à dos empregados. 
Realidade 
É verdade, porém, não mais do que em outras profissões. Os empreendedores acham o seu 
trabalho mais gratificante, acumulam mais bens que boa parte dos empregados e não desejam 
aposentar-se tão cedo. 
 
Mito 
Empreendedores são jogadores 
Realidade 
Empreendedores de sucesso assumem riscos calculados e tentam influenciar a sorte. 
 
Mito 
Empreendedores querem o espetáculo só para si 
Realidade 
É difícil ter um negócio de alto potencial sozinho. Os empreendedores de sucesso constroem 
equipes. Eles trabalham para aumentar o bolo, em vez de tirar a maior parte dele. 
 
 

• O empreendedor revolucionário é aquele que cria novos mercados por meio de algo 
único. Entretanto, a maioria dos empreendedores cria negócios em mercados já 
existentes apesar do sucesso na atuação de segmentos já estabelecidos. 

 

• Mas o que é um negócio? 
o Negócio é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e 

serviços, a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar 
recompensa financeira pelo seu esforço. 

• Negociar significa basicamente comprar e vender algo a alguém. E, sem dúvida, produzir 
esse algo e agregar valor no meio dessas duas pontas. 

• Agregar valor pode ser sinônimo de inovação (disfarçada). Vejamos algumas inovações 
do século XX: 

o Fotocópia 



o Insulina 
o Aspirador de pó 
o Penicilina 
o Caneta esferográfica 
o Zíper 
o Filme colorido 
o Microondas 

 
 
O Boticário 

o Em 1977, o bioquímico Miguel Krigsner e mais três sócios fundaram, em Curitiba, 
no Paraná, uma pequena botica chamada O Boticário para fabricar xampus e 
cremes. O ativo fixo era composto de uma batedeira de bolos para misturar 
cremes e alguns garrafões de vinho para armazenar componentes líquidos. 
Enquanto aviava receitas de dermatologistas, Krigsner analisava o mercado de 
cosméticos, e assim percebeu que haveria público para produtos de alta 
qualidade com um conceito ligado à natureza, desde que existisse um canal de 
distribuição alternativo, pois as lojas de departamentos e os supermercados 
estavam focados em perfumes e cosméticos de grandes fabricantes. Em 1980, 
Krigsner abriu uma loja no aeroporto Afonso Pena como um canal inicial para 
vendas. A aceitação foi surpreendente e os sócios começaram a receber pedidos e 
franquia da marca. Em 1989, a empresa contava um total de mil lojas 
franqueadas no país. 

 

• Dessa forma que nascem as oportunidades de negócio 

• Existe uma ampla variedade de negócios que podem ser desenvolvidos com pouco 
capital e algum talento, conhecimento e habilidade. O importante é compatibilizar o 
conhecimento do negócio com a oportunidade do mercado. 

• Se você intenciona começar um negócio ou desenvolver e impulsionar seu negócio atual, 
o primeiro passo é fazer suas escolhas iniciais. 

o Como detectar uma oportunidade?  
o Como transformar a oportunidade em um negócio comercializável?  
o Quem será o seu cliente?  
o Qual será o seu produto/serviço? 
o Como produzi-lo? 
o Como montar o seu negócio?  
o Como financiá-lo?  
o Para isso, você precisa parar para pensar.  
o O que fazer?  
o Por onde começar? 

 

• Segundo Longenecker et alli (1997),1 uma vez que os novos negócios começam com 
idéias, deve-se considerar as circunstâncias e meios essas novas idéias tendem a 
proliferar. Diversos estudos discutiram a questão de onde surgem as idéias de novos 
produtos/serviços para novos negócios e verifica-se que as possibilidades são inúmeras. 

• Pesquisa feita aponta 4 quatro categorias usualmente são identificadas como fontes de 
idéias para criação de negócios: 

o Experiência pessoal 
o Hobbies 
o Descoberta acidental 
o Busca deliberada 



 

• Identificadas as idéias surge a necessidade de refiná-las. 

• Contudo, nem todas as oportunidades de negócios são adequadas para o empreendedor. 
Elas precisam ser compatíveis com aquilo que ele pretende fazer. 

• o empreendedor deve ter um objetivo maior em mente. Precisa trabalhar com uma visão 
de futuro, ou seja, com um quadro mental daquilo que pretende chegar a ser como 
referência. 

• a decisão de abrir um novo negócio deve ser uma conseqüência  — e não a causa — 
desse futuro idealizado. 

• Assim, a decisão de abrir um negócio é muito mais que uma análise de viabilidade 
econômica, mercadológica ou financeira. É a busca de compatibilidade entre você — 
empreendedor — e sua idéia de empreender. 

• Os negócios envolvendo serviços não requerem grande investimento em equipamentos 
e estoques, como na manufatura, no atacado e no varejo. Também podem ser 
desenvolvidos em casa, na garagem ou em uma sala que sirva de local para o negócio. 
Provavelmente, a categoria de serviços é a que mais se beneficia com o chamado 
escritório virtual, ou seja, o escritório não-físico, que se conecta a qualquer ponto do 
mundo por computador, internet e telefone. 

• O empreendedor costuma ser uma figura complexa. Visão ampla, faro para negócios, 
capacidade de transformar idéias vagas em projetos específicos, vontade de arriscar e de 
assumir riscos, perseverança, aceitação de ambigüidades e de incertezas, inteligência 
emocional, sintonia com o mercado e com as oportunidades que nem sempre são 
percebidas pelos outros etc. 

• Saber qual é o negócio é conhecer: 
o O que produzir? 
o Como produzir? 
o Onde produzir? 
o Quais produtos/serviços? 
o Para quem? 
o Em que volume? 
o Por qual preço? 
o Com quais características únicas? 
o Com quais vantagens competitivas? 

 

• O talento empreendedor é uma questão de atitude. É a capacidade de estar 
constantemente atento ao que acontece no mundo, enxergar o futuro, perceber as 
oportunidades, encará-las como desafios e dispor-se a correr riscos.  

• Um dom? Quase sempre um trabalho suado, que consiste em pensar, criar, produzir e se 
adaptar continuamente. Os resultados não se limitam ao lucro financeiro. Além de gerar 
riqueza e desenvolvimento para a sociedade, empreender significa uma das maiores 
fontes de realização pessoal. 

 
 
Então podemos concluir que uma idéia é uma boa oportunidade de negócio! 
Ops, nem sempre! 
Uma idéia nem sempre é uma boa oportunidade de negócio. É preciso muito trabalho para 
analisá-la, correr atrás, conversar, discutir... quanto mais vc trocar idéias acerca de sua idéia, 
mais vc terá a certeza (ou não) que ela é uma boa oportunidade para se investir. 
 
Nossas idéias costumam ser fantásticas, mirabolantes, hiper, super, mega, master, blaster 
geniais! Mas pense bem, nem sempre são tão boas assim. 



Nossas mães acham que somos lindos, mas nem sempre somos tão lindos quanto elas o 
acham.  
 
Tá, mas eu acho que minha idéia tem potencial pra abrir um negócio... que é que faço agora? 
Agora colocaremos no papel sua idéia, seus prós e seus contras. Vamos otimizar os aspectos 
positivos e solucionar/banir os negativos. 
Como? 
Através do Plano de negócios. 
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