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Empreendedores são aqueles que procuram incessantemente descobrir, avaliar e aproveitar 

oportunidades, ou seja, iniciar ou desenvolver o seu próprio negócio. Mas se definir o 

empreendedor é relativamente pacífico, o mesmo não se pode dizer relativamente à sua 

quantificação; como poderemos alguma vez quantificar as capacidades de empreendedor? 

 

Regra geral, existem quatro formas de iniciar ou desenvolver a sua capacidade de empreender: 

entrar num negócio de família; abrir um negócio em franchising; comprar uma empresa já 

existente e/ou criar de raiz a sua própria empresa. 

 

Como facilmente se percebe, estas quatro modalidades indicadas apresentam-se em 

crescendo em termos de desafio/oportunidade de empreender mas também de dificuldade de 

obtenção de sucesso e, quanto mais difícil for este sucesso, maior será também a sua 

oportunidade para desenvolver as suas capacidades de empreendedor. 

 

Assim, numa primeira fase, se quiser desenvolver a sua capacidade de empreendedor a 

primeira regra que deve impor a si mesmo é estabelecer desafios. Estes desafios podem 

revestir a forma de desafios de médio prazo mas também, e sobretudo, desafios de curto prazo 

– quase quotidianos – ou seja, estipular quais os desafios intermédios que terá que enfrentar 

para atingir o grande objectivo final.  

 

É importante que seja ambicioso na definição do seu objectivo final, pois só assim será 

obrigado a pôr em prática uma atitude empreendedora para ultrapassar os obstáculos diários 

que se lhe colocarão pela frente. 

 

Mas, note-se que para obter o tão desejado sucesso é necessário correr riscos e dispor de um 

leque alargado de competências consideradas essenciais para o sucesso do seu projecto, 

nomeadamente de carácter pessoal, técnico e de gestão. 

 

Para um empreendedor desenvolver qualquer tipo de negócio terá que desenvolver primeiro 

boas capacidades de vendas, Know-how financeiro e capacidade de auto-motivação. 

 

Tendo como dado adquirido que um negócio sem clientes não resulta, o empreendedor deve 

possuir competências apuradas ao nível de análise da tendência de mercado e de 

implementação eficaz de estratégias de marketing e de vendas. 

 



A nível financeiro é fundamental saber fazer uma boa análise de viabilidade económica do 

projecto, que contemple o valor do financiamento necessário, qual a sua aplicação e qual o seu 

retorno para cada um dos cenários considerados. 

 

O empreendedor deve possuir ainda uma grande capacidade de auto-motivação já que terá 

que ser o próprio a saber discernir o que deve ou não fazer e quando deve ou não avançar. 

Em suma, convém destacar que as capacidades de empreendedor não são inatas à pessoa 

mas antes algo que pode ser aprendido e desenvolvido à medida que se forem enfrentando os 

desafios. 
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