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A obra
Esta obra é voltada para o jovem interessado em construir sua independência financeira. Veja os principais 
conceitos abordados:

• Noções de administração e finanças

• Noções de recursos humanos 

• Técnicas de organização

• Metodologias de trabalho

• Ferramentas de marketing 

Destaque para a seção de entraves do mercado brasileiro e 
estudos de “cases” de sucesso!

Empreender significa, acima de tudo, inovação e investimento. Normalmente, um empreendedor nasce a par-
tir de uma ideia ou de um desejo, e, para que consiga atingir o seu objetivo, é preciso muita vontade de gerir o 
próprio negócio, além de preocupar-se em atender às demandas do mercado. Para isso, é preciso muito empe-
nho, planejamento, dedicação e estudo.

O verdadeiro empreendedor é aquele que une instinto, conhecimento e iniciativa para realizar suas ideias. É 
importante estar sempre bem informado e conhecer as diversas possibilidades que se apresentam ao longo do 
caminho.

Nessa obra, você vai encontrar informações sobre o que é ser um empreendedor, os diferentes tipos de empresa 
que podem ser criados, as dificuldades do mercado brasileiro, os erros mais comuns a serem evitados, além de 
dicas de atuação.

Apresentaremos, também, noções administrativas, de planejamento e estrutura organizacional, rotinas finan-
ceiras, propaganda e marketing, conhecimentos sobre a gestão de pessoas, e a delicada relação entre emprega-
do e empregador. Além disso, no decorrer do livro, você encontrará muitas dicas que podem ser aplicadas em 
seu dia a dia, facilitando a organização pessoal e sustentando seus primeiros passos no mundo dos negócios.
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Para Smith (1967), existem dois tipos de empreendedores: o empreendedor ar-
tesão e o oportunista.

O empreendedor artesão

É uma pessoa que possui um pequeno conhecimento de gestão de negócios e 
pretende atuar de acordo com as suas habilidades técnicas. Comumente, são pessoas 
que aprenderam a lidar com o seu ramo de atuação na prática e fazem planejamentos 
em curto prazo, de acordo com as necessidades mais urgentes. Este tipo de empreen-
dedor pensa em seu negócio como se pensa nas decisões familiares, dificilmente dele-
ga autoridade e tarefas e não consegue descentralizar o comando.

O empreendedor artesão, em geral, é o mecânico que começa uma oficina independente,  
o profissional que trabalha em um salão de beleza e que abre um novo em outro local para 

aproveitar sua experiência profissional e ampliar horizontes. (Chiavenato, 2008) 

O empreendedor oportunista

Costuma ser uma pessoa com formação aca-
dêmica voltada para o seu ramo de atuação. O em-
preendedor oportunista pode ser considerado o 
extremo oposto do empreendedor artesão, já que 
busca distribuir funções e responsabilidades e lide-
rar sua equipe. Este tipo de empreendedor empre-
ga estratégias de marketing e planeja seu cresci-
mento a médio e longo prazos, utilizando sistemas 
aprimorados de registro e controle.

Já Dolabela (2008) ressalta duas formas de 
empreender: a pequena empresa e o autoemprego. 
Este último tende a ser formado por profissionais 
que não conseguem se recolocar no mercado de 
trabalho e se veem forçados a criar seu próprio  

O empreendedOr artesãO aprende  
a lidar cOm seu ramO de  

atuaçãO na prática.
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Introdução

Olá!
Vamos começar esta jornada com muito conhecimento sobre o que é ser um 

empreendedor na prática, quais os tipos de empreendedorismo, as características ne-
cessárias e como iniciar neste mundo repleto de possibilidades de negócios.

O perfil do empreendedor

Em um contexto amplo, empreendedor não é 
necessariamente alguém que abre um negócio com fins 
comerciais. Empreendedor é toda pessoa que desen-
volve a arte de empreender, de trazer o novo, de adqui-
rir experiência e conhecimento.

Ou, como nos diz o dicionário Michaelis:

em.pre.en.de.dor  
adj. (empreender+dor)

Que se aventura à realização de coisas difíceis  
ou fora do comum; ativo, arrojado.

Os empreendedores são aqueles que não se 
acomodam, que são inquietos, no melhor sentido da expressão. A regra para os em-
preendedores é justamente não ter regra, quebrá-las se necessário, demonstrar que, 
com empenho e dedicação, tudo é possível. Empreender é unir instinto, conhecimen-
to e ação, sair do campo teórico e colocar em prática as mais distintas ideias e anseios.

Tipos de empreendedores

Um empreendedor não atua de maneira deliberada: ele é um estrategista que 
sempre pensa antes de cada passo e antecipa os demais. Um empreendedor, indepen-
dentemente do porte do seu empreendimento, deve buscar o equilíbrio para alcançar 
e ultrapassar suas metas, estar preparado para dificuldades e superá-las.

O desafiO cOmeça pOr pensar de 
um mOdO que ainda nãO pensaram.
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Todo início de 
capítulo traz em 
tópicos os assuntos 
que serão aborda-
dos na seção.

A iconografia utilizada visa a dar 
suporte ao conteúdo, dinamizan-
do o estudo e tornando a leitura 
mais prazerosa.

Explicações adi-
cionais aparecem 
em destaque.
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negócio, ou seja, não são movidos primei-
ramente pela inovação ou por uma ideia, 
mas sim, pela necessidade. Seria o caso de 
profissionais que perdem seus cargos devi-
do ao fechamento de empresas, perda de 
cargos por idade etc.

Por outro lado, o autor também ressal-
ta que o conceito de autoemprego é muito 
utilizado por jovens que acabaram de sair da 
faculdade, possuem uma nova visão de mer-
cado e acabam não se encaixando em um 
modelo pré-estabelecido de mercado.

em qual perfil vOcê gOstaria de se enquadrar para cumprir suas metas e gerir a sua empresa?

JOvens cOm bOas ideias têm OptadO pela 
criaçãO de seu própriO negóciO.

DICA CULTURAL

Moneyball: O Homem que Mudou o Jogo (2011)

Não se deixe levar pela primeira impressão, este filme não é 
apenas sobre beisebol. Temos aqui a história de Billy Beane 
(Brad Pitt), técnico de uma equipe profissional de beisebol, 
e sua tentativa bem-sucedida de reduzir o orçamento do 

clube e alavancar seu rendimento através de um sistema de estatísticas e 
planejamento. Direção de Bennett Miller e roteiro de Steven Zaillian 
e Aaron Sorkin.
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Características essenciais

Mas, quais seriam as características essenciais de um empreendedor de sucesso? 
Bem, você precisa ter em mente que não há uma fórmula exata para o sucesso e que 
isso depende de inúmeros fatores e variáveis. No entanto, é possível pincelar algumas 
características em comum de casos de sucesso.

Criatividade
Você já ouviu a expressão “pensar fora da caixa”? Quando falamos de criativida-

de, é justamente isso: enxergar a situação como se estivesse fora dela, buscar soluções, 
refletir sobre necessidades, rotas, alternativas, identificar brechas e não desperdiçar o 
que muitas vezes pode soar óbvio.

Liderança
Distribuir funções, cumprir cronogramas, estabelecer metas, administrar o tem-

po, compartilhar ideias, transparecer credibilidade e confiança. Ainda que você esteja 
solitário na sua empreitada, em um primeiro momento ou não, todas essas etapas 
devem ser cumpridas. Seja claro nos seus objetivos.

Perseverança
Tendo estipulado suas metas e limitações, mantenha-as com afinco, esteja prepa-

rado para situações adversas e até mesmo surpresas.

Flexibilidade
Utilize o seu lado inquieto, nunca deixe de se aprimorar e enxergar ainda mais 

longe, controle seus impulsos para ajustar-se quando a situação demandar mudanças 
e esteja sempre aberto para variáveis.

Empenho
Dedique-se ao seu empreendimento. Porém, saiba reservar momentos para des-

canso e lazer. Uma mente limpa funciona melhor do que uma sobrecarregada.

Automotivação
Como empreendedor, você deve saber colher satisfação daquilo que faz e tornar esta 

troca uma relação saudável e produtiva. Ou seja, deposite dedicação e colha satisfação.
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Formação permanente
Nunca pense que você já 

sabe tudo que precisa saber, pois 
sempre haverá alguém que sabe 
mais que você. Não estacione, 
não se acomode, o que funciona 
é obsoleto, busque se aprimorar 
sempre.

Organização
Esta característica pode co-

meçar pela sua mesa, pelo seu 
ambiente de trabalho e se esten-

der ao seu planejamento de atuação. Compreenda as relações internas para ordenar o 
processo produtivo e administrativo de forma lógica e racional, entenda as alterações 
ocorridas no meio ambiente externo de forma a estruturar a empresa para melhor li-
dar com esses cenários.

Senso crítico
Identifique suas qualidades e defeitos, antecipe-se aos problemas, não arque com 

responsabilidades que não poderá suprir. Seja realista.

distribuir funções e estabelecer metas de trabalhO sãO 
funções primOrdiais para O empreendedOr.

SAIBA MAIS

O que é um case?

Eis uma palavra que você verá muito na sua vida de empreendedor: case. 
Ainda que você possa encontrá-la sozinha, será muito comum encon-
trar a expressão “case de sucesso”. Tanto a expressão quanto a palavra 
sozinha são utilizadas para exemplificar histórias de sucesso relaciona-
das ao mundo do empreendedorismo, onde empresas e profissionais ven-
cem adversidades, alcançam seus objetivos e agora usam suas trajetórias 
como exemplo para todos aqueles que buscam aperfeiçoamento.
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Para garantir a intertextualidade 
e expandir o repertório cultural 
do leitor, dicas culturais fazem 
parte da obra.

O conteúdo em forma de lista 
facilita a memorização e torna o 
estudo menos entediante.

Para questões que exigem maior 
atenção, existem boxes que interme-
diam o texto corrido, permitindo 
que dúvidas sejam tiradas dentro do 
próprio fluxo de leitura.
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A sociedade estrangeira pode atuar 
no Brasil transferindo sua sede, median-
te processo de nacionalização, conforme 
artigo 1.141 do CC, ou instalando filial, 
sucursal ou agência, desde que devida-
mente autorizada pelo governo brasilei-
ro, conforme dispõe o artigo 1.134 do 
Código Civil, e também como sócia ou 
acionista de sociedade brasileira, inde-
pendentemente da referida autorização.

Você pode saber 
mais, acessando a Ins-
trução Normativa que 
dá respaldo à Nacionalização ou Abertura de Filial de Sociedade Es-
trangeira, por meio do QR CODE.

Grupo de sociedades

Grupo de sociedades é aquele constituído formalmente por convenção aprovada 
pelas sociedades que o compõem, com controle titularizado por uma sociedade brasileira. 
Estas formalizam uma relação interempresarial por meio de convenção expressa, combi-
nando esforços na participação em ativi-
dades ou empreendimentos de interesse 
das sociedades integrantes. 

Apesar de não adquirir personali-
dade jurídica própria, a convenção de 
constituição do grupo deve ser devida-
mente registrada na Junta Comercial, 
bem como as atas das assembleias ge-
rais, ou instrumentos de alteração con-
tratual, de todas as sociedades que tive-
rem aprovado a constituição do grupo. 

Também é importante a declara-
ção autenticada do número das ações 

empresas estrangeiras pOdem sOlicitar a 
naciOnalizaçãO Ou a transferência de sua sede.

O grupO se cOnstitui mediante uma cOnvençãO 
Ou cOntratO, registradO na Junta cOmercial.
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ou quotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes do gru-
po são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que 
assegura o controle de sociedade filiada.

O grupo de sociedade deve possuir designação própria, onde constará o termo 
“grupo” (ou “grupo de sociedade”), o qual só poderá ser utilizado nesse tipo societário. 

São proibidos os demais tipos societários de utilizá-lo na composição 
do nome empresarial, segundo a vedação expressa na lei das socieda-
des anônimas.

Você pode saber mais, acessando a Instrução Normativa que dá 
respaldo ao Grupo de Sociedade por meio do QR CODE. 

Sociedade em nome coletivo

Sociedade em nome coletivo é aquela em que todos os sócios devem ser, neces-
sariamente, pessoas físicas e respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações 
sociais, entretanto, poderão estipular limites de responsabilidade pelas obrigações so-
ciais entre si, mas que não terão qualquer eficácia perante credores. A administração 
da sociedade cabe exclusivamente aos sócios, sendo vedada a nomeação de terceiros 
para tal função. A sociedade em nome coletivo deve adotar firma social, não sendo 
permitido o uso de denominação social.

Sociedade em comandita 
simples

Sociedade em comandita simples é 
aquela constituída por sócios que pos-
suem responsabilidade ilimitada e soli-
dária pelas obrigações sociais e sócios 
que respondem apenas pela integraliza-
ção de suas respectivas cotas, sendo estes 
denominados de comanditários e aque-
les de comanditados.

este tipO de sOciedade é caracterizada pela 
existência de dOis tipOs de sóciOs: Os 
cOmanditáriOs e Os cOmanditadOs.
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O uso de QR codes confere à obra um caráter dinâmico e inovador, pois permite 
que o material seja atualizado em tempo real, ou seja, a edição continua após a im-
pressão e o leitor desfruta de um material em constante aprimoramento.


