
EMPREENDEDOR  E SUAS CARACTERÍSTICAS

INTRODUÇÃO:

Este estudo tem como objetivo fazer uma contextualização sobre esta figura enigmática chamado empreendedor. Para tanto, foi realizado

uma pesquisa bibliográfica, buscando identificar o perfil e as características que um empreendedor deve possuir, para que suas oportunidades

no mundo dos negócios sejam mais assertivas e tragam mais certeza de sucesso.

HEGELE, Cristiane

NASCIMENTO, Mirian

ABREU, Thayna

DZIURZA, Larisa

Larisa.dziurzads@Hotmail.com

Faculdade Sul Brasil - FASUL

CONCLUSÃO:

O sucesso de um negócio depende das características que o

empreendedor tem. O empreendedor faz investimento em suas

qualificações, buscando aperfeiçoar sua experiência e desenvolver

seu talento e sua coragem de assumir riscos. As características de

um empreendedor dizem muito sobre o sucesso de seu negócio.

Um bom empreendedor apresenta inconformismo com as

situações, ele acha que sempre poderá melhora-las ou fazer

diferente.

DESENVOLVIMENTO:

O empreendedor é alguém com uma visão de oportunidades e de

negócios mais ampla, que sabe identificar as necessidades atuais da

sociedade e transformá-las em algo lucrativo e inovador.

(DORNELAS, 2011). Atualmente o Brasil é um país com um alto

número de empreendedores, sendo criados mais de 1,2 milhões de

novos empreendimentos ao ano. segundo o SEBRAE (Pesquisa

GEM 2011), o Brasil é o terceiro país com maior número de

empreendedores, contabilizando 27 milhões ao total.

Ser empreendedor consiste numa característica de assumir desafios,

e de responder por eles; avalia suas opções, buscar o melhor

caminho para minimizar os erros; é exigente consigo mesmo,

sempre procurando mais qualidade, mais lucratividade, melhorias

no atendimento e na estrutura. Busca saciar as expectativas dos

clientes, cumprir com prazos, com qualidade, e preços acessíveis, e

ainda, busca melhorar continuamente seu negócio investindo em

cursos, mão de obra, reformas e especializações. A sua paixão e

motivação pelo trabalho são eixos do seu sucesso, sucesso este que

lhe trará reconhecimento e satisfação pessoal. (JORDÃO, 2016)

Figura 1: Diferencial de um bom empreendedor.

Fonte: www.verscontabilidade.com.br
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