
MINDSET DO EMPREENDEDOR



O QUE É SER UM 
EMPREENDEDOR



SER 
EMPREENDEDOR

É Sobretudo uma atitude

É uma atitude para explorar 
novas oportunidades, para 
assumir riscos e criar coisas 
novas



O EMPEENDEDOR

• Conhece-se a si próprio

• Sabe como se auto desenvolver

• Reavalia constantemente as suas 

capacidades e luta continuamente para 

melhorar a sua vida



EMPREENDEDORISMO

• É acima de tudo uma atitude mental que engloba a motivação e a 

capacidade de um individuo, isolado ou integrado numa organização para 

identificar uma oportunidade e para a concretizar com o objetivo de 

produzir um determinado valor ou resultado económico.



ONDE OS OUTROS VÊM 
PROBLEMAS O 

EMPREENDEDOR VÊ  
OPORTUNIDADES



EMPREENDEDOR

Individuo com muita 
determinação

1

Que anseia 
conquistar novos 
espaços

2

Desenvolve e cria 
novos produtos e 
métodos de 
produção

3

Pessoas apaixonadas 
pelo que fazem

4



1. CAPACIDADE DE 
ASSUMIR RISCOS 

CALCULADOS

Exige coragem para 
enfrentar os desafios e 
procurar as melhores 

soluções

Momento de avaliar se 
o negócio tem 

afinidade com os seus 
interesses e 
expectativas



2. APROVEITAR AS 
OPORTUNIDADES

• Perceber a oportunidade de um negócio e 

agir para que se torne realidade através da 

iniciativa e da força de vontade



3. PROCURAR 
INFORMAÇÕES

Conhecer o mercado

Saber o que o mercado 
pede

Saber se as margens 
praticadas vão de encontro 
com as suas expetativas



4. PLANEAR

Organizar ativivades

Dividir em etapas

Estipular prazos para o seu cumprimento

Verificar o desempenho

Avaliar/controlar



5. LIDERAR

É ter um compromisso 
pessoal e ter 
optimismo

É saber definir e 
orientar a realização 

das tarefas

É combinar métodos e 
procedimentos 

práticos para conduzir 
pessoas ao alcance dos 

objetivos desejados



6. PERSISTÊNCIA

Saber agir perante os 
obstáculos quando eles 

surgem e mudar a estratégia 
de negócios a fim de 

enfrentar os desafios e 
alcançar os objetivos

O espírito empreendedor 
procura transformar ideias 

em fatos de modo mais 
rápido barato e eficiente



7. AUTO-
CONFIANÇA E 

INDEPENDÊNCIA

Ser o próprio patrão

Risco do próprio 
negócio

Ser independente



COMPETÊNCIAS PARA SE TORNAR 
EMPREENDEDOR

Autodisciplina
Networking 
(desenvolver 

ligações pessoais)

Entusiasmo / 
motivação

Falar em público

Gestão de tempo
Conhecimentos 
de informática 

(marketing)
Paixão

Avaliação das 
personalidades


