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Empreender



“O empreendedor é aquele que 

percebe uma oportunidade e 

cria meios para persegui-la”.

Dr. José Dornelas



Identificar e 

avaliar a 

oportunidade

Desenvolver o 

plano de 

negócio

Determinar e 

captar 

recursos 

necessários

Gerenciar o 

negócio

O processo empreendedor

Dr. José Dornelas

Buscar explorar atividades inovadoras no mercado. 

Incubadora de Empresas



Nascemos com características 

empreendedoras ou podemos 

adquirir no ambiente que 

vivemos



Abílio Diniz

Bill Gates

Mark Zuckerberg

Luiza Helena Trajano

Steve Jobs

Heloísa Helena Assis

Jeff Bezos Larry Page e Sergey Brion Lorena Fornaciari







01 - TENHA INICIATIVA E CURIOSIDADE

03 - CALCULE OS RISCOS 

04 - PERSIGA SEMPRE A MÁXIMA EFICIÊNCIA
Foco – Determinação - Resultado 

05 - COMPROMETA-SE COM SEUS PROJETOS

02 - ESTABELEÇA METAS 



07 - SEJA PERSISTENTE NAS METAS E FLEXÍVEL NAS 
ESTRATÉGIAS 

06 - ESTUDE O MERCADO 

08 - FAÇA UM PLANO DE NEGÓCIOS

09 - DESENVOLVA SEU ESPÍRITO DE LIDERANÇA

10 - ACREDITE EM VOCÊ







Educação 

empreendedora



O atual mundo dos 

negócios . . .



Concorrência Globalizada

Mundo Digital



Produtos e 

Preços cada 

vez mais Iguais



Clientes bem informados





Ou você pega...



Ou ela te pega.



O 

que 

fazer





Planejar



“As únicas coisas que acontecem 

naturalmente dentro de uma 

empresa são atritos, confusão e 

má performance.

Todas as outras  coisas são 

resultados de liderança”



Para os líderes o planejamento é 

fundamental para dar base ao 

processo



Planejamento é um processo contínuo e dinâmico
que consiste em um conjunto de ações intencionais,
integradas, coordenadas e orientadas para tornar
realidade um objetivo futuro.

PLANEJAMENTO



“Planejar vira um meio de vida”



“Planejamento Reduz Riscos”



“Planejamento Reduz Riscos”

R$ 200.000,00 R$ 500.000,00 R$ 10.000.000,00



Provoca Modificações 



“ As pessoas são 
pessoas, porque 

se as pessoas não 
fossem pessoas 

não fariam o que 
as pessoas fazem 
com as pessoas ”













“Uma ação planejada não é uma ação 
improvisada; uma ação improvisada é 

uma ação não planejada”













Auxiliar na 
elaboração 
do Plano de 

Negócio

Orientar o 
processo 
gerencial 
ME - EPP

TI 
oportunidade 
e não ameaça



Definição 
do 

Negócio

"Não me ofereça coisas.
Não me ofereça sapatos.
Ofereça-me a comodidade para meus pés e o prazer de 
caminhar.
Não me ofereça casa.
Ofereça-me segurança, conforto e um lugar que prime pela 
limpeza e felicidade.
Não me ofereça livros.
Ofereça-me horas de prazer e o benefício do conhecimento.
Não me ofereça discos.
Ofereça-me lazer e a sonoridade da música.



Definição 
do 

Negócio

Não me ofereça ferramentas.
Ofereça-me o benefício e o prazer de fazer coisas bonitas.
Não me ofereça móveis.
Ofereça-me conforto e tranquilidade de um ambiente 
aconchegante.
Não me ofereça coisas.
Ofereça-me ideias, emoções, ambiência, sentimentos e 
benefícios.
Por favor, não me ofereça coisas."
Autor desconhecido



Inovar



“Inovação: uma forma diferente de realizar 

melhor algo já conhecido” 
Profº Silvio Aparecido dos Santos da FEA / USP. 

“A Inovação é a exploração bem 

sucedida de novas ideias”
InnovationUnit,Reino Unido, 2004 



O que vou 

fazer amanhã 

para obter 

melhores 

resultados do 

que hoje?



Surpreenda!!!!!!



Surpreenda!!!!!!



Inovação é transformar conhecimento em 

Resultado

Invenção envolve a concepção de uma ideia, enquanto 

que inovação é o uso, de onde a ideia ou invenção é 

direcionada para a economia

(ROMAN e FUETT JÚNIOR, 1983).



Inovações científicas e 

tecnológicas 

Inovação – observação da 

necessidade



Reflexões Finais



Como ser inovador e 

empreendedor?

• Estudar muito 

• Trabalhar com foco em resultados

• Viajar sempre e observar as oportunidades

• Apaixonar por desafios (jogue a vaquinha

no precipício)

• Perdemos 100% das jogadas que não 

participamos”



Obrigado!

victor_prof@hotmail.com


