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Os EES e o EMPREENDEDOR 

INICIANDO UM EES  

• O que é ser empreendedor; 
 

• O que é ser empreendedor da ES; 
 
• O comportamento empreendedor e a 

importância do planejamento e monitoramento. 
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Os EES e o EMPREENDEDOR 

INICIANDO UM EES  

O empreendedor na Economia Solidária deve 
estar preocupado em como seu 
empreendimento econômico se relaciona 
com a comunidade, como ele pode contribuir 
para o desenvolvimento da região e a 
melhoria da qualidade de vida de todos que 
vivem ao redor.  
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COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

CARACTERÍSTICAS 
• Clareza: na proposta e propósito para desenvolver um 

planejamento de ação, com objetivo e metas claras;  

• Visão: ter definido e claro o público alvo; qual produto ou 
serviço vai proporcionar a estas pessoas; ter uma visão do 
mercado e perspectivas do futuro;  

• Garra: força de vontade, atitude e persistência;  

• Habilidade: firmeza para realizar as atividades do 
empreendimento com grande habilidade;  

• Assumir riscos calculados: calcular os riscos de 
investir em uma atividade.  
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COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

CARACTERÍSTICAS 

• Busca oportunidades e informações:  
Aproveita oportunidades para facilitar a inserção 
do ES no ambiente com sustentabilidade.  

• Ter atitude:  
Atitude de “botar a mão na massa”.  

“Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”;  
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COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

CARACTERÍSTICAS 

• Inovar: Fazer diferente, criar novas formas de fazer a mesma coisa ou inventar algo 
novo.  

 

A inovação é importante para nos diferenciar dos outros 
e oferecer algo necessário, que não está sendo 
fornecido.  

 

• Perseverar: A idéia perfeita de hoje, pode não ser a idéia perfeita para amanhã.  

 

Idéias e decisões “erradas” sempre estarão presentes e 
são motivos para a aprendizagem. 
 

Encarar os desafios como oportunidades de melhorar o 
que fazemos.  
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COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

CARACTERÍSTICAS 

• Confiar em si mesmo e no poder do grupo:  
Junto com a perseverança, devemos acreditar na capacidade de 
superar os desafios e de fazer melhor, após ter aprendido com os 
erros.  
Pensamento positivo e força de vontade são fundamentais.  

 

• Busca por qualidade:  

Oferecer produtos e serviços com qualidade para os clientes.  
Exigir a qualidade das matérias-primas que adquirimos e realizar 
controle de qualidade da produção. 
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COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

E... AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
Relacionar-se significa:  

• Saber ouvir.  
• Compreender que todos podem ensinar algo.  
• Dizer não, sem diminuir a outra pessoa.  
• Saber elogiar e reconhecer a competência de alguém.  
• Saber perdoar e não se eleger como dono da verdade.  
• Não ter ressentimento armazenado.  
• Fazer parceria com o outro, crescer e evoluir junto.  
• Enxergar as qualidades e não ver somente os defeitos.  
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COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

DICAS PARA UM BOM RELACIONAMENTO 
 

• Boa apresentação pessoal: 
Cuidado com a aparência; a higiene pessoal; vestimenta e postura. 
• Criar facilidades de relacionamento:  
Propiciar ambiente de harmonia e descontração no ambiente social.  
• Ter Facilidade de comunicação verbal:  
Comunicar-se adequadamente; fornecer respostas claras e objetivas.  
• Ter Rapidez de raciocínio e tomar decisão:  
Sintetizar rapidamente as informações; saber que voce ̂ é parte de um 
grupo mas precisa ter decisões rápidas e objetivas.  
• Usar a Criatividade:  
Buscar o novo sem medo de errar; ser criativo mesmo na rotinas.  
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COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

DICAS PARA UM BOM RELACIONAMENTO 
 

• Praticar a Liderança:  
Ser capaz de comandar o processo de forma natural e contribuindo com o grupo  
• Usar sua Capacidade de observação:  
Identificar pontos críticos; ter visão global do processo;  
• Buscar conhecimento: 
Conhecer além de sua especialização.  
• Ter Capacidade de argumentação:  
Ser capaz de estruturar um raciocínio lógico baseado em informações seguras e expô-
lo de forma que as pessoas possam entender suas idéias.  
• Ter Determinação:  
Não esperar que os outros decidam por voce ̂, acreditar em suas idéias e defendê-las. 
• Ter Equilíbrio emocional:  
Manter a "cabeça fria”:  é preciso incorporar emocionalmente os desafios assumindo 
um papel de condutor, aliando a isso seus conhecimentos (teoria e prática).  
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IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO 

FINALIDADE:  
Para organizar as várias atividades e as várias pessoas e para que cada 
uma delas não "se perca" no processo. 
 
ATIVIDADES PRIMORDIAS: PLANEJAR E MONITORAR   

Verificar se o planejamento está sendo cumprido e quais as principais 
dificuldades encontradas. Devemos trabalhar as dificuldades para que 
possamos superá-las. 
 
TRAÇAR METAS:   
O alvo onde queremos chegar.  
Além de saber "o que queremos" é interessante definir "para quando 
queremos". As metas devem ser desafiantes mas não impossíveis.  
 
O Objetivo do empreendimento deve ser decomposto em metas 
parciais, atingíveis, dentro de prazos delimitados. 



INCUBADORA TECNOLÓGICA DE  
EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS SUSTENTÁVEIS 

 
itess@cefet-rj.br 

 tel.:+55 21 2566.2941 – Maracanã 
 tel.:+55 21 3297.7923 – Uned Maria da Graça 

 
www.cefet-rj.br 

.br 


