
Empreendedorismo 
- Abordagem e conceitos  
- Conceitos de Formação de Empreendedorismo  



Empreendedorismo – O que é? 
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Empreendedorismo – Definição (1) 

O conceito "Empreendedorismo" foi popularizado pelo 
economista Joseph Schumpeter em 1950. Segundo ele o 
empreendedor é alguém  

•  versátil,  
•  possui as habilidades técnicas para saber produzir,   
•  possui as habilidades capitalistas ao reunir recursos 

financeiros,  
•  organiza as operações internas e  
•  realiza as vendas de sua empresa. 
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Empreendedorismo – Definição (2) 

Uma das definições mais aceitas hoje em dia consta que 
o empreendedorismo é … 

•  o processo de criar algo diferente e com valor,  
•  dedicando tempo e o esforço necessários,  
•  assumindo os riscos financeiros, psicológicos e 

sociais correspondentes e  
•  recebendo as consequentes recompensas da 

satisfação económica e pessoal. 

(Robert Hirsch) 
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Empreendedorismo – Definição (3) 

Uma definição usada em Angola … 

“Empreendedorismo é ousar, transformar, descobrir 
novas vidas em cima de produtos que já existem. É 
sonhar para frente, dar função e vida a produtos 
antigos.  

Enfim, empreendedorismo é provocar o futuro, reunir 
experiencias e ousadias, ir além do tradicional.” 

(Carlos Teixeira) 
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Características empreendedoras 

•  Visão  
•  Coragem para decidir 
•  Disposição para mudar 
•  Explorar oportunidades 
•  Adaptação e flexibilidade 
•  Paixão 
•  Saber lidar com o dinheiro 
•  Relacionamento (network) 
•  Organização 
•  Formação de Equipes 
•  Disposição para riscos 
•  Procura conhecimento 
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   Sonhador    vs.    Empreendedor 

•  Quer ficar rico 
•  Não quer ter chefe 
•  Quer autonomia 
•  Não pensa nos 

problemas 
•  Pensa que tudo é 

possível 
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•  Sonha em chegar lá 
no topo 

•  Quais são os 
passos? 

•  O que preciso 
fazer? 

•  Converte as ideias 
em objectivos  

•  Consegue trazer 
para o mundo real  

•  Foco no resultado 



Empreendedorismo em fases de mudança 
e recuperação económica 
Em uma nação em construção como Angola, a 
presença do empreendedorismo ganha contornos 
fortes, já que as fases de mudança e recuperação 
económicas lhe são um ambiente propício de 
aparição.  

Situações de recuperação económica requerem, 
portanto, de estratégias de promoção do 
desenvolvimento que estimulem e, de certa forma, 
dependam do empreendedorismo.  
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Uma história de um empreendedor 

Houve uma vez um jovem que queria abrir o seu 
próprio negócio, uma padaria. Sem pensar muito 
participou no curso “Gestão de Pequenos Negócios”. 
Depois de juntar os documentos requeridos, recebeu 
do banco um empréstimo de 100.000 Kwanzas e 
abriu a sua padaria.  

Depois de 3 meses devia começar de reembolsar o 
empréstimo mas não conseguiu pois os lucros da 
padaria ainda não eram suficientes. A situação não 
melhorou e depois de um ano o empreendedor 
realizou que o seu negócio não era rentável. Teve 
que fechar, ainda devendo os 100.000 Kwanzas ao 
banco.  

Quais podem ter sido as razões para o fracasso? 
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Causas de fracasso da empresa 

•  Ausência do comportamento empreendedor 
•  Ausência do planeamento prévio 
•  Deficiência na gestão 
•  Inexistência de possibilidade de financiamento 
•  Falta de apoio de políticas públicas 
•  Problemas pessoais nos negócios 
•  Conjuntura económica  

Fonte:  
GEM–Global Entrepreneurship Monitor 2010 e outras 
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Formação de empreendedorismo 
- Conceitos internacionais - 
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Formação de empreendedorismo 
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Distingue-se entre três tipos de formação  
para empreendedores: 

Competências 
Empresariais: 

Desenvolvimento da 
pessoalidade 

empreendedora  

Competências 
Técnicas de 

Gestão: 
Ferramentas de 

Gestão de Negócios  

Formação 
Profissional  



Formação de empreendedorismo no 
contexto internacional 
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 Conceitos e programas de formação  

OIT  
(ILO) 

CEFE 
(GIZ)	  

PNUD 
(Nações Unidas)	  

Start your Business 
(SYB)* 

Competências empresa-
riais 

Empreendedorismo 

Competências empresa-
riais: 
Desenvolvimento da 
pessoalidade empreen-
dedora 

Gestão de negócios 

Competências técnicas de 
gestão: 
Ferramentas de gestão de 
negócios 

Improve your Busi-
ness (IYB)* 

Competências técnicas de 
gestão: 
Ferramentas de gestão de 
negócios  

*Comece e Desenvolva o Seu Negócio  



Formação de empreendedorismo 
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CEFE: Formação de empreendedorismo da 
GIZ 

27.03.2012 

•  A método CEFE é especial – participantes são 
estimulados para aprender mais através de: 
Aprendizagem orientada para a acção e a experiência 

•  O objectivo é fortalecer as competências empreende-
doras dos formandos através do desenvolvimento da 
pessoalidade empreendedora 

•  CEFE tem uma rede de mais do que 20,000 
formadores internacionais 

•  CEFE formou mais de 10,000,000 participantes em 
140 países mundialmente      



Novo curso “Potencialidades para ser 
empreendedor” (com metodologia CEFE) 
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•  Desenvolvimento de um curso 
“Identificação de potencialidades para ser empreendedor”  

•  Objectivo:  
Avaliar as potencialidades dos formandos a se tornarem 
empreendedores.  
Porque? Os candidatos com altas potencialidades de ser 
empreendedores provavelmente terão mais êxito nas suas 
empresas 

•  Grupo-alvo:  
        Qualquer pessoa interessada em ser empreendedor 

•  Primeira realização do curso: meados de Abril, só para forma-
dores.  

Duração 3 dias, inclusive  
(i)   parte didáctico-metodológica e  
(ii)  definição de como integrar este curso  
      no sistema angolano 



Empreendedorismo – o caminho adiante 
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MUITO OBRIGADA! 

Para mais informação:  

GIZ-FormPRO  
Programa Formação Profissional  
para o Mercado de Trabalho  

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Rua Martin Luther King 143/145 
Luanda; ANGOLA 
T   ++244 222 391 707 
F   ++244 222 338 453 
M  ++244 939 393 659 
edda.grunwald@giz.de 
www.FormPRO-Angola.org 


