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Resumo 
 

Bem-vindo ao curso de educação empreendedora inovadora: Liderança, atitude e 

características do comportamento empreendedor! 

Como podemos verificar, o mundo do trabalho vem se modificando cada vez mais 

rápido. Hoje estamos correndo contra o tempo para podermos nos adequar a essa nova visão de 

mundo e mercado de trabalho. A gestão com pessoas, por si só, já é um desafio considerável. 

Aliá-la à busca da excelência de processos e produtos torna esse contexto ainda mais complexo. 

Essa mudança também apresenta o empreendedorismo como ponta de lança de uma 

transformação de cultura empresarial e de vida. 

A qualificação profissional passou a ser, então, uma demanda de primeira ordem para  

se preparar para o mundo do trabalho, e o empreendedorismo não é mais só alinhado com o 

desenvolvimento do próprio negócio. As atitudes de liderança junto ao comportamento 

empreendedor vão muito além do simples conhecimento teórico e acadêmico para o negócio. 

São formas de lidar em qualquer ambiente, seja ele de trabalho ou mesmo das relações pessoais, 

e essas atitudes marcam a busca para o alcance de resultados nas diversas áreas da vida. 

No curso inovador de educação empreendedora para os profissionais na área da 

educação, desenvolveremos habilidades de Liderança com características empreendedoras que 

permitam ao líder colocar estratégias em prática de forma a motivar a equipe em seu melhor 

desempenho e resultados. 

Esse curso nos levará a refletir sobre: as mudanças no mundo do trabalho e o perfil da liderança 

frente a essas mudanças; o papel da liderança empreendedora na condução da sua vida pessoal  

e profissional; o planejamento e a adoção de práticas empreendedoras; e o autoconhecimento 

quanto às habilidades dos processos de liderança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Educação Empreendedora; Liderança. 
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Introdução 

No curso inovador para educação empreendedora, desenvolveremos habilidades 

de Liderança com características empreendedoras que permitam ao líder colocar 

estratégias em prática de forma a motivar a equipe em seu melhor desempenho e 

resultados. 

 

“As habilidades de liderança permite criar ambientes extremamente 

positivo e lançar estratégias de forma respeitosa e com confiança, 

onde o resultado poderá ser excepcional, compartilhando também 

melhores experiências para um objetivo comum.” (GUIMARAES, 

2012 p.46). 

 

 

 

Justificativa 

A criação do curso poderá promover uma cultura empreendedora, com um 

potencial criativo e de motivação, uma vez que a educação profissional tem a função de 

socializar os conhecimentos aumentando a qualificação dos indivíduos para o mercado 

de trabalho.  O curso nos possibilita criar uma cultura empreendedora de liderança,  

onde muitos problemas existentes podem ser enxergados de outra forma e 

transformados em grandes oportunidades. 

 

Dentre as características apresentadas no curso como: proatividade, desafio, 

planejamento, paixão, trabalho, autodesenvolvimento, autoconhecimento, diversidade, 

partilha, talento, criatividade, confiança, inovação e análise, podemos dizer que essas 

características são comuns entre Empreendedor e Líder. De acordo com Pinto; 

kharbanda (1995), essas características fazem toda a diferença para o mercado de 

trabalho, que hoje nos convida a uma cultura de pessoas criativas e inovadoras. 

 

Um líder empreendedor pode adotar um estilo para estimular a criatividade em 

sua equipe, pois acreditar no potencial da equipe, propor metas alcançáveis, oferecer 

recursos necessários para o trabalho e usar o feedback são ferramentas preciosas para 

encontrar o caminho do sucesso. 
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Contextualização 

 
Neste mundo competitivo, a liderança é um grande diferencial para o mercado de 

trabalho. Tornar-se líder com características empreendedoras ainda requer um esforço 

muito grande, pois exige uma jornada pesada de transformações (pessoais e 

profissionais) para chegar ao resultado esperado. O mercado de trabalho nos impõe 

desafios para mudanças de comportamentos e nos adaptarmos para a continuidade das 

funções exercidas, com características que faz a diferença nas organizações. 

Essas mudanças, aparentemente simples de serem realizadas, propõem desafios 

difíceis de serem aplicados, pois exige esforços de toda equipe envolvida para chegar 

aos resultados esperados. Um dos problemas que podemos citar é a deficiência na 

comunicação organizacional, onde a falta de clareza no que é falado nos impede de 

cumprirmos os objetivos propostos. Segundo Gardner (2005, apud LOPES org, 2010, 

p.13 ), precisamos considerar e aprimorar nossa inteligência linguística para o sucesso 

dos negócios pessoais e profissionais. 

Outro ponto importante para observarmos é sobre os relacionamentos 

profissionais que afetam diretamente o trabalho em equipe. De acordo com pesquisa 

publicada em 2010, O Carnegie Institute of Technology, por exemplo, analisou dados de 

10.000 pessoas e concluiu que 15% do sucesso delas se devem a treinamento técnico, 

inteligência e habilidade. Outros 85% obedecem a fatores de personalidade e habilidade 

de conduzir pessoas com sucesso, e essa porcentagem é ainda maior num estudo 

conduzido pelo pesquisador americano Albert Edward Wiggan. Nele, de 4.000 pessoas 

que perderam emprego num ano, somente 10% – ou seja, 400 – fracassaram por 

incompetência. Os outros 90% fracassaram por não terem desenvolvido sua 

personalidade para ter sucesso no relacionamento com as pessoas. Sendo assim, a 

função da liderança está extremamente ligada à melhoria das relações de trabalho junto 

a sua equipe. 

“Cabe a liderança criar significado de trabalho para os envolvidos no 

processo e também evidenciar a importância de cada indivíduo para o 

sucesso, tanto da empresa quando para ele próprio” (GUIMARÃES, 

2012, p. 46). 
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Capítulo 1 

 

Definição do Problema 

 
Diante do cenário de instabilidade política e econômica que afronta o Brasil, 

necessitamos de desenvolvimento profissional e pessoal para enfrentarmos os desafios 

propostos pela mudança global que está a cada dia mais exigente e necessita de pessoas 

com capacidade de fazer a diferença dentro da organização. O grande desafio para o 

trabalhador inserido é a sua permanência no mercado de trabalho, pois de acordo com 

dados da pesquisa do IBGE e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(Pnad Contínua) a taxa de desocupação no Brasil ficou em 13,7% no trimestre encerrado 

em março de 2017. 

Para o atendimento dessa demanda que o mercado de trabalho nos impõe, 

precisamos de profissionais preparados para os desafios a que estamos expostos devido 

às novas gerações de trabalho. Portanto, a proposta do curso Liderança, Atitude e 

Características do Comportamento Empreendedor vem contribuir na capacitação 

profissional dos docentes envolvidos no processo de ensino aprendizagem, que são 

responsáveis em impulsionar vidas no caminho do sucesso pessoal e profissional. 

Em primeiro momento, para implementação e realização do curso, fizemos uma 

parceria com a instituição de ensino SEST SENAT, que realiza cursos de capacitação 

para profissionais da área de transporte e logística. A qualificação dos trabalhadores do 

transporte é uma necessidade para a categoria, pois é exigida na lei conforme 

RESOLUÇÃO Nº 168, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004, que estabelece Normas e 

Procedimentos para a formação de condutores. Pensando nisso, muitos docentes ficam 

mergulhados na prática apenas para o cumprimento das obrigações conforme lei. 

O curso Liderança, Atitude e Características do Comportamento Empreendedor 

será oferecido para uma equipe de 16 instrutores de diversas áreas de atuação e 

formação. Nesse sentido, a parceria veio para agregar os valores da instituição SEST 

SENAT, que busca inovar o aprendizado dos treinamentos com a melhor metodologia 

de trabalho. Com a qualificação dos instrutores da instituição SEST SENAT, 

buscaremos atingir o nosso maior objetivo: a busca da excelência, sendo referência em 
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treinamento para os trabalhadores do transporte e logística. Portanto, o curso será de 

grande importância, pois vai ao encontro dos objetivos da instituição de ensino. 

Com o curso Liderança, Atitude e Características do Comportamento 

Empreendedor, ofertado aos instrutores dessa instituição, proporcionar-se-á melhoria da 

capacidade intelectual dos docentes, dando ferramentas que terão influência na 

qualidade do ensino aprendizagem e que fará muita diferença, gerando e incentivando 

novos olhares para oportunidades existentes no mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo. 

 

 

 

Objetivos do curso 

 
a) Identificar as principais teorias de lideranças; 

 
b) Conceituar empreendedorismo e suas vertentes; 

 
c) Identificar a importância das características de liderança na gestão do processo 

empreendedor; 

d) Desenvolver habilidades de autoconhecimento; 

 
e) Conceituar o trabalho em equipe e a importância da comunicação organizacional. 
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Capítulo 2 

 

Atualização teórica: esboço do referencial de análise. 

 

A necessidade de uma qualificação diferenciada nos faz pensar e agir de modo 

que façamos algo que contribua para nosso crescimento e agregue valor a nossa vida 

profissional e pessoal. Sendo assim, nas organizações busca-se também diferencial para 

melhorar seus produtos e serviços, para que isso aconteça de maneira natural, temos que 

nos atualizarmos para conseguir visualizar e buscar oportunidades que muitas vezes 

estão a nossa volta. 

De acordo com os autores Russo e Sbragia (2007), todas as funções, 

independente da atuação junto com as características empreendedoras, levarão o 

indivíduo ao sucesso com um alto índice de satisfação pessoal e profissional. Para 

Siqueira (2006), as mudanças estão cada vez mais rápidas na área da tecnologia, e 

devemos ficar atentos a elas, pois o avanço da tecnologia vem ao encontro da 

necessidade de inovação para alcance de resultados. 

Já Pinchot III (1989) fala sobre a importância do incentivo à inovação dentro da 

organização para entender a importância do empreendedor corporativo e o 

intraempreendedor, pois ambos precisam de atenção para a criatividade. Para a 

organização chegar ao sucesso esperado, existem muitas outras questões envolvidas e 

não somente depende das características do gestor, pois há outros elementos importantes 

envolvidos no processo para associar junto à característica do empreendedor como: 

planejamento, monitoramento e feedback (PINTO; KHARBANDA, 1995). 

Segundo os pesquisadores, a associação das características empreendedoras do 

gerente e ou líder, mesmo que fraca, parece mostrar a sua relevância no processo de 

gerenciamento dos projetos. Confirmam também que há indicações de que quanto 

melhor a característica empreendedora, melhor a probabilidade de sucesso no negócio. 

Verifica-se que a característica empreendedora somada às habilidades e talentos dos 

indivíduos pode gerar benefícios tanto para o lado profissional quanto o pessoal. 

De acordo com os pesquisadores Oliveira, J.R. C; Castro Silva, W.A.; Araújo, 

E.A. T (2014), para que as empresas continuem buscando o seu crescimento, é 

importante e necessário que os envolvidos incorporem as características 

empreendedoras,  pois  estas  farão  toda  a  diferença  para  o  sucesso  da  organização. 
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Segundo os autores Hisrich, Peters e Shepherd (2009), o empreendedorismo gerou 

mudança nos negócios, pois a inovação é o fator preponderante para o desenvolvimento 

da organização. 

Segundo Mc Clelland (1972), estudioso da teoria comportamentalista, as pessoas 

depois de treinadas tiveram um trabalho bem sucedido dentro das organizações, 

enfatiza, também, que elas se motivam: 1º por realização; 2º pelo poder, 3º pela 

afiliação, características que estão bem alinhadas com a geração Y, portanto, para 

Hisrich, Peters e Shepherd (2009), é muito mais fácil o indivíduo conseguir chegar ao 

sucesso com características empreendedoras como: inovação; riscos calculados, 

necessidade de realização e autoconfiança. Essas características podem ser inatas ou 

adquiridas através do treinamento. 

De acordo com a autora Lezana (2002), que nos faz uma reflexão sobre a 

importância do conhecimento ou as experiências adquiridas para sucesso da empresa, o 

sucesso está ligado às habilidades e ao conhecimento de todos os envolvidos, com o 

intuito de criar uma equipe autogerenciável. Portanto, o comportamento empreendedor, 

o conhecimento e as experiências adquiridas correspondem ao sucesso da organização. 

A falta de conhecimento específico entre os microempreendedores, segundo os 

pesquisadores Oliveira, J.R. C; Castro Silva, W.A.; Araújo, E.A. T (2014), é ainda um 

agravante, pois é possível verificar que a maior parcela dos gestores pesquisados têm 

baixo nível de escolaridade e não possuem graduação. Sendo assim, o percentual dos 

empreendedores com baixa escolaridade é significativo. Para o autor Hamm (2002), o 

empreendedor enfrenta a falta de capacitação que gera e cria obstáculos para a 

competividade e sustentabilidade. Teixeira e Morrison (2004) dizem que as habilidades 

do empreendedor podem ser aprendidas e desenvolvidas mediante redes de 

relacionamentos, tanto pessoais e como institucionais. 

Segundo Armond, A.C; Nassif, V.M.J. (2009), mesmo com poucas abordagens 

nas pesquisas sobre o tema, um em especial tem chamado a atenção: o comportamento 

empreendedor. De acordo com Filion (1997), os pesquisadores na área são classificados 

em dois grandes grupos: os economistas e os comportamentalistas. O autor chama de 

economistas os que vêm se interessando em entender a importância do empreendedor 

como força motriz do sistema econômico. 

Segundo Filion (1997, p. 7), que aponta David Mc Clelland como uma referência 

em abordagens na vertente comportamentalista das pesquisas em empreendedorismo, os 
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impulsos psicológicos dirigidos para a conquista e a realização devem ser vistos como 

antecedentes do desenvolvimento econômico, onde o comportamento do indivíduo 

determina o sucesso da gestão. Portanto, a necessidade de mudanças comportamentais 

para o alcance dos objetivos e sucessos das organizações vem como estratégias da 

liderança para um resultado surpreendente. 

Sendo assim, outros autores também conseguem entender a necessidade de ligar 

comportamentos de liderança com as características empreendedoras. Segundo Armond, 

A.C; Nassif, V.M.J. (2009) de acordo com (Perren, 2000), pode-se associar gestão de 

pessoas e explorar oportunidades de mercado para ascensão da organização. 

Dalglish e Evans (2000, p. 3) identificam que existem diferenças nos papéis de 

líder e empreendedor, onde o empreendedorismo "não é percebido como parte 

necessária da liderança [...] mas que liderança e/ou gestão é um elemento do sucesso 

empreendedor.” 

Portanto, podemos refletir que características de liderança é um elemento para o 

sucesso do empreendedor, pois além de administrar aspectos externos devemos entender 

que características internas dos envolvidos podem influenciar no sucesso ou no fracasso 

pessoal e profissional. 

Mesmo no pensamento capitalista, que tem uma visão extremamente econômica, 

verifica-se a necessidade de mudança de comportamento para chegar ao objetivo 

esperado. Portanto, em um país capitalista, o bom empreendedor transforma ideias em 

lucro, na visão econômica. Segundo Vasconcelos (2001), é um ciclo que caracteriza 

duas correntes em microinovações e macroinovações (as duas criam valores, sendo que 

a primeira surge do aperfeiçoamento dos valores existentes, e a segunda com invenção 

de novos valores). Em ambas, o comportamento empresarial volta-se para a busca de 

exploração de novas oportunidades, criando valores econômicos e sociais para as 

pessoas, com isso as características empreendedoras na liderança seria toda a diferença 

para o sucesso. 

 
Sendo assim, o comportamento empreendedor é uma das principais 

características na gestão de pessoas. Os autores Mintzberg et al (2000) e Mintzberg e 

Quinn (2001) dizem que os microempreendedores têm múltiplas responsabilidades, pois 

muitas vezes são os únicos líderes com grande influência, onde a sobrevivência da 
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empresa depende exclusivamente da capacidade de execução e persuasão. Verifica-se, 

então, a extrema importância dos comportamentos de liderança com base na 

comunicação organizacional, com feedback para os envolvidos, criando uma cultura de 

planejamento das ações, onde todos participam com responsabilidades nas tarefas do  

dia a dia. 

Para o autor Ferreira et al. (2002), a liderança empreendedora é um exemplo de 

comportamento adequado, pois no seu dia a dia as ações pessoais mostram o que deve 

ou que não deve ser feito para a garantia do sucesso e a sustentabilidade da liderança e 

da organização. Portanto, ser referência é um bom exemplo para muitos que buscam na 

liderança uma influência para melhoria de suas ações. 

Mesmo com poucos estudos na área de liderança empreendedora, esse tema 

precisa ser mais bem estudado  para orientação e conhecimentos necessários.  De  

acordo com os autores Oliveira, Castro Silva, Araújo, & Jeunon (2013), Oliveira Barros, 

F.S, Fiúsa, J.L. A, Ipiranga, A.S. R (2005), empreendedorismo é pouco falado nas 

literaturas, isso gera falta de conhecimento e clareza sobre a temática para a 

continuidade do processo de evolução nas empresas. 

Verifica-se uma necessidade de capacitação para os envolvidos, sem exceções de 

funções, pois todos precisam de mudanças para a continuidade dos processos que estão 

a nossa volta. Para os autores Paiva Jr. e Cordeiro (2002), a falta de estudos na área do 

tema empreendedorismo é o reflexo da falta de integração conceitual desse sistema de 

gestão estratégica com os demais campos da administração. 

Portanto, as características empreendedoras, juntamente com as habilidades da 

liderança, poderão apresentar uma fusão que irá produzir sucesso e nortear os 

envolvidos a obterem melhores resultados na vida pessoal e profissional. Para isso, foi 

desenvolvido um planejamento do curso Liderança, Atitude e Características do 

Comportamento Empreendedor que permitem o desenvolvimento de liderança com 

características empreendedoras, para colocar em prática os conhecimentos e aplicar 

estratégias. 



15 
 

Capítulo 3 

 

Plano de Curso: Liderança, Atitude e Características do Comportamento 

Empreendedor. 

 

 
Descrição do Curso 

No curso Liderança, Atitude e Características do Comportamento 

Empreendedor, serão abordados alguns conceitos básicos como: desenvolvimento de 

habilidades de liderança com características empreendedoras; conceitos de 

empreendedorismo e suas vertentes; liderança com estratégias para motivação da 

equipe; habilidades e características de liderança na gestão empreendedora; e 

comunicação organizacional. 

 

 
Duração do Curso 

O curso Liderança, Atitude e Características do Comportamento Empreendedor, 

com carga horária total de 50 horas, será dividido em três módulos, sendo: Módulo I 

com carga horária de 15 horas; Módulo II com carga horária de 15 horas; e Módulo III 

com carga horária de 20 horas. 

O referido curso será de 4h/a por dia (Cada hora-aula com duração de 50 

minutos). Para a realização do curso específico, elaborado de acordo com a necessidade 

do projeto, foi disponibilizada a unidade de apoio ao trabalhador do transporte e 

logística SEST SENAT, localizada na Rodovia Jose Sete, Cariacica / ES – Telefone: 

(27) 2123-3450. 

 

 

 

 
A unidade SEST SENAT – Cariacica (ES) possui: 

• 10 salas de treinamento com capacidade para 35 alunos; 

• 01 secretaria com sistema informatizado integrado com as outras unidades. 

 
 

Todas as salas de treinamento da unidade são providas de Computador, Som, 

Data-Show, Flip-charts, Tela de Projeção, Quadro Branco e Ar Condicionado. 
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Justificativa 

Trabalhar o tema Liderança, Atitude e Características do Comportamento 

Empreendedor é uma tarefa crucial para as organizações. No entanto, faz-se necessário 

capacitar os profissionais da educação com intuito de criar uma cultura empreendedora 

cada vez mais forte e presente nas habilidades dos profissionais, para que estes tenham o 

objetivo de repassar os conhecimentos adquiridos para socializar e aumentar a 

realização pessoal e profissional dos envolvidos no processo ensino aprendizagem. 

Com a capacitação do docente e a socialização dos conhecimentos, teremos uma 

cultura empreendedora originando a realização pessoal e profissional, tanto do docente 

quanto do discente. A principal contribuição do curso será a qualificação do docente em 

conduzir e liderar pessoas com excelência, para o alcance dos objetivos em comum, ou 

seja, pessoas mais preparadas para o desenvolvimento de seu trabalho, com força e 

estratégia de encarar os desafios. 

A intervenção da educação empreendedora cria novas perspectivas para ações, 

onde o indivíduo é protagonista de sua história e tem orgulho de sua existência, 

levando-o a pensamentos e a compreensão da valorização dos direitos humanos e 

potencializando os sentidos de vivenciar as experiências. 

 
O curso, com o objetivo de desenvolvimento e capacitação dos profissionais da 

área educacional, divide-se em dois momentos: o primeiro é a sensibilização do grupo 

sobre a importância das competências comportamentais de cada indivíduo para a 

transformação das escolhas visando a melhores resultados futuros e, no segundo 

momento, introduzir a educação empreendedora com foco na liderança, levando o 

indivíduo a ultrapassar os limites de conhecimentos para o apoio de ideias com a 

transformação do sujeito de direito a uma educação de qualidade que todos têm o direito 

de receber da melhor forma possível. 

 
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA. art. 205) 
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Objetivo Geral 

Qualificar, desenvolver e identificar nas pessoas as características 

empreendedoras e de liderança para o mercado de trabalho, bem como o alcance dos 

objetivos pessoais e profissionais dos indivíduos inseridos no processo de ensino 

aprendizagem. 

 
Competências 

O curso Liderança, Atitude e Características do Comportamento Empreendedor visa 

desenvolver e aprimorar as seguintes competências: 

 Identificar as principais teorias de lideranças; 

 Conceituar empreendedorismo e suas vertentes; 

 Identificar a importância das características de liderança na gestão do processo 

empreendedor; 

 Desenvolver habilidades de autoconhecimento. 

 

 

Estrutura Curricular do Curso 

 

Curso: Liderança, Atitude e Características do Comportamento 

Empreendedor 

 
CH Teórica 

Módulo I – Liderança: definições, conceitos e teorias. 15 horas 

Módulo II – Empreendedorismo e suas vertentes. 15 horas 

Módulo III – Liderança empreendedora no processo de gestão 20 horas 

CARGA HORÁRIA TOTAL 50 horas 

 

O curso de Liderança, Atitude e Características do Comportamento Empreendedor 

será desenvolvido em três módulos. Assim, o curso é organizado da seguinte maneira: 
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Componente curricular: 

Módulo I - Liderança: definições, conceitos e teorias. 

Carga Horária: 

15 horas 

Ementa: 

O que é liderança?; Poder e liderança; As diferentes teorias dos estilos de liderança; As 

bases da liderança; Chefia x Liderança; O líder e suas habilidades; Características de um 

novo líder; Os efeitos da liderança; Carisma e liderança; Teoria X e Y; Gestores 

autocráticos e gestores democráticos e suas diferenças para o resultado; Líder tradicional e 

líder transformador e suas características. 

Conteúdo Programático: 

Módulo I 

 Definições, conceitos e tipos de liderança; 

 Teorias de liderança; 

 A evolução da liderança. 

Referências Bibliográficas: 

HELLER,R. Empresários de êxito: gurus que transformaram o mundo dos negócios, entenda e 

ponha em prática as ideias de peter druker. edição e tradução Infoglobo comunicações s/a 2001. 

McCHESNEY, C. Et al. As 4 disciplinas da execução. São Paulo, Elsevier, 2013. 

SEST SENAT. Desenvolvimento de liderança: Caderno do aluno – Brasília -.DF. Out/2008. 

SEST SENAT. Desenvolvimento de competências organizacionais: Modalidade presencial. 

Caderno do treinando. Cariacica - ES. 2013. 

Componente curricular: 

Módulo II - Empreendedorismo e suas vertentes. 

Carga Horária: 

15 horas 

Ementa: 

O que é empreendedorismo?; A importância da característica empreendedora; Fatores 

motivadores do empreendedorismo; Característica do empreendedor; Conceito de oportunidades; 

A importância do networking para os empreendedores; O Empreendedorismo e suas vertentes: 

âmbito da economia e no âmbito da perspectiva comportamental; Plano de negócios e sua 

importância. 
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Conteúdo Programático: 

Módulo II 

 Definições e o surgimento do empreendedorismo; 
 

 O empreendedorismo sob um contexto histórico e suas correntes de pensamento; 
 

 Características psicológicas e sociológicas do perfil empreendedor. 

Referências Bibliográficas: 

ARMAND, A.C; NASSIF, V.M.J. A liderança como elemento do comportamento 

empreendedor: um estudo exploratório. São Paulo, 2009. 

BARROS, F.S. O; FIUSA, J.L. A; IPIRANGA, A.S.R. O empreendedorismo como estratégia 

emergente de gestão: histórias de sucesso. 110 o&s - v.12 - n.33 - Abril/Junho - 2005. 

LOPES, R.(org.). Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. SEBRAE - Rio de 

Janeiro: Elsevier; São Paulo: 2010. 

OLIVEIRA, J.R.C: CASTRO SILVA, W.A; ARAUJO,E.A.T. Características comportamentais 

empreendedoras em proprietários de mpes longevas do vale do mucuri e Jequitinhonha. 

Minas Gerais, 2014. 

PESQUE, B. A menina do vale: como o empreendedorismo pode mudar sua vida. 1ª edição – 

2012. download, acesse: www.ameninadovale.com 

RUSSO, R.F.S; SBRAGIA, R. Tendência empreendedora do gerente: uma análise de sua 

relevância para o sucesso de projetos inovadores. São Paulo, 2007. 

SEBRAE. Empreendedorismo: módulo I, caderno do aluno / Instituto de Desenvolvimento do 

Transporte -- Brasília : IDT, 2006. 

Componente curricular: 

Módulo III - Liderança empreendedora no processo de 

gestão. 

Carga Horária: 

20 horas 

Ementa 

Funções e o processo da comunicação; Comunicação interpessoal geral e organizacional; 

Canais de comunicação; Barreiras à comunicação eficaz; Liderança x Equipe;  

Criatividade e motivação; Requisitos psicológicos para os padrões de liderança; Delegação 

de tarefas e gestão participativa; Autoconceito; Emoções positivas e autoestima; 

http://www.ameninadovale.com/
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Percepção; Comportamentos e atitudes da Liderança e impacto nas organizações; A arte 

do feedback. 

Liderança em prática: 

a) Confiança inteligente; 

b) Compreensão e comunicação de propósito; 

c) Execução focada; 

Conteúdo Programático: 

Módulo III 

 Importância da comunicação no processo de gestão de pessoas; 
 

 Autoconhecimento / Autodesenvolvimento; 
 

 Liderança estratégica e seus desafios; 
 

 Habilidades na comunicação organizacional; 
 

 Escuta empática – ferramenta essencial para a liderança; 
 

 Feedback; 
 

 A liderança empreendedora para estratégica dos resultados; 
 

 Liderança sustentável. 

Referências Bibliográficas: 

ARMAND, A.C; NASSIF, V.M.J. A liderança como elemento do comportamento 

empreendedor: um estudo exploratório. São Paulo, 2009. 

BARROS, F.S.O; FIUSA, J.L. A; IPIRANGA, A.S.R. O empreendedorismo como estratégia 

emergente de gestão: histórias de sucesso. 110 o&s - v.12 - n.33 - Abril/Junho - 2005. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília/DF: Senado, 1988. Disponível em: 

<http://www. presidencia.gov.br>. Acesso em: 03 de junho de 2017. 

 
GOLEMAN.D,BOYATZIS.R.  Inteligência  social  e  a   biologia  da liderança. 32 Harvard 

Business Review | setembro 2008. Entrevista. 

GUIMARÃES, G. Liderança positiva. São Paulo, edição 2012. Capitulo 5, página inicial 46 

página final 67. 

http://www/
http://www/
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HELLER,R. Empresários de êxito: gurus que transformaram o mundo dos negócios, entenda e 

ponha em prática as ideias de peter druker. edição e tradução Infoglobo comunicações s/a 2001. 

LOPES, R.(org.). Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. SEBRAE - Rio de 

Janeiro: Elsevier; São Paulo: 2010. 

McCHESNEY, C. Et al. As 4 disciplinas da execução. São Paulo, Elsevier, 2013. 

OLIVEIRA, J.R.C: CASTRO SILVA, W.A; ARAUJO,E.A.T. Características comportamentais 

empreendedoras em proprietários de mpes longevas do vale do mucuri e Jequitinhonha. 

Minas Gerais, 2014. 

RUSSO, R.F.S; SBRAGIA, R. Tendência empreendedora do gerente: uma análise de sua 

relevância para o sucesso de projetos inovadores. São Paulo, 2007. 

PHOEL,C.M. Feedback de resultados. HSM Management Update nº 38 - novembro 2006. 

Entrevista. 

SHAHAR.T.BEN. Felicidade dá lucro? HsMManagement 94 - setembro-outubro 2012. 

Entrevista 

SEBRAE. Empreendedorismo: módulo I, caderno do aluno / Instituto de Desenvolvimento do 

Transporte -- Brasília : IDT, 2006. 

TOEGEL.G, BARSOUX.J.L. As armadilhas do líder. HSMManagement 94 • setembro-outubro 

2012. Entrevista. 

ULRICH. D, SMALLWOOD.N. Os sete princípios da liderança sustentável. março-abril 2013. 

Entrevista 

 

 

 

Metodologia 

A metodologia será a exposição significativa do conteúdo em sala de aula, 

trabalho e dinâmica em grupo, Brainstorm (tempestade de ideias), vídeos e filmes com 

análise de situações da vida cotidiana, utilização dos recursos da Internet e sites, cases, 

registro das conclusões, entre outras, são algumas das estratégias que favorecem, além 

da aprendizagem dos conteúdos específicos do curso, o exercício de fixação e da 

interação com os outros e, ao mesmo tempo, a internalização de valores sociais. 
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Avaliação de Aprendizagem 

O instrutor deve estar aberto a um diálogo permanente com seus alunos, 

assumindo uma postura aberta a críticas com comentários construtivos. Seu papel de 

incentivador e inovador é crucial para o bom desempenho dos alunos. A meta é somar 

resultados parciais e reuni-los ao final do processo de forma a chegar à avaliação final 

do aluno. 

Ao final do curso, o treinando realizará uma avaliação de competências através 

de um caderno de exercício com análise de valores pessoais, os princípios de liderança e 

feedback, para incentivar e orientar a mudança de comportamentos e também avaliar o 

aprendizado dos docentes, favorecendo e inserindo nas atitudes empreendedoras um 

estilo de vida diante dos desafios que o mercado de trabalho nos apresenta. 

Ao final de cada módulo, será realizada uma prova sobre os conteúdos 

trabalhados. Portanto, para a aprovação final do aluno no curso, será avaliado o 

envolvimento nas atividades individuais e de trabalho em grupo, somando com o 

desempenho na avaliação escrita individual. Será considerado aprovado no curso o 

aluno que obtiver aproveitamento mínimo de 60 % e com frequência mínima de 75% 

em cada um dos módulos. 
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Conclusão 

 
Pensando no âmbito da economia, as organizações estão em busca de pessoas 

que trazem resultados significativos, e muitas buscam somente o resultado financeiro 

(lucros), através do trabalho dos funcionários e se esquecem de buscar uma nova 

estratégia de gestão. No pensamento das correntes de empreendedorismo econômico e 

comportamental, podemos ter resultados surpreendentes se chegarmos ao consenso de 

que juntando os dois pensamentos teremos sim um diferencial com pessoas e 

organizações aptas para chegarem ao objetivo desejado. 

 

A liderança, sendo uma das características empreendedoras nesse sentido, tem 

um papel de grande importância, pois tem um conjunto de práticas e estratégias para o 

envolvimento de todos, conduzindo com excelência sua esquipe para o alcance dos 

resultados, transformando muitos problemas encontrados no dia a dia em grandes 

oportunidades. 

 

O modo de liderar pode gerar uma transformação na vida profissional do 

liderado e resultados espetaculares com desempenho muito além do esperado. Em um 

ambiente extremamente positivo de liderança, a criatividade, a autonomia, a 

credibilidade e a confiança geram empatia com significado para o liderado que 

desenvolve relações de apoio mútuo entre as equipes. A educação empreendedora 

produzirá uma liderança estratégica com foco em apoiar os indivíduos envolvidos com a 

valorização das forças internas e externas, otimismo com comportamentos na prática 

sendo exemplos de líderes. 

 

Com o curso Liderança, Atitude e Características do Comportamento 

Empreendedor, não significa que o indivíduo não terá mais dificuldades no caminho 

percorrido e nem fechar os olhos para os problemas, ao contrário, após o curso estará 

reagindo de maneira mais consistente e prática para as adversidades, buscando 

resultados e desempenhos da equipe. A liderança será exemplo de comportamentos e 

atitudes perante sua equipe, com confiança na capacidade de cada pessoa inserida no 

processo. 
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Cultivar uma liderança com foco em resultados e gestão estratégica levará a 

equipe a voar mais alto e em direção aos objetivos pessoais e profissionais, pois o líder 

empreendedor, com certeza, saberá aonde cada um pode chegar. 

 

Outro ponto importante no curso é o relacionamento e a comunicação 

organizacional, que também têm efeitos altamente benéficos em vários aspectos do 

comportamento humano, ajudando a criar forte capacidade de autoconhecimento e 

autoconfiança. 

 

O diálogo na liderança é a melhor sugestão para resolver a situação, onde o 

feedback cria laços de confiança e melhores alternativas para resolver o problema que 

está implantado na organização, gerando a condição de oferecer a oportunidade de 

receber e dar um feedback. 

 

O desafio do curso Liderança, Atitude e Características do Comportamento 

Empreendedor é ajudar a criar o novo ambiente profissional para as pessoas poderem 

caminhar e desenvolverem um clima agradável no trabalho, melhorando o 

relacionamento social, reforçando o sentido e significado do trabalho da equipe. A 

liderança precisa se expressar não apenas pelas intenções e sim por comportamentos 

observáveis, com compromisso duradouro e pessoal. 

 

Diante de uma liderança em uma organização, poderemos colher do trabalho 

realizado a simplicidade, valorizar o tempo, senso de responsabilidade, melhores 

recursos humanos, mais influência e, o mais importante para o ser humano, o senso do 

sentido e significado do trabalho realizado para o sucesso profissional. 
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Considerações finais 

 
 

Após a análise, neste trabalho, sobre o desenvolvimento da característica de 

liderança na educação empreendedora, conclui-se que, por meio do estímulo à 

aprendizagem permanente desde a infância, por meio do desenvolvimento do 

pensamento crítico reflexivo e através de uma visão positiva de futuro, as pessoas 

otimistas e que investem em si mesmas podem aprimorar a capacidade de criar, de 

transformar sonhos em realidade e aumentar a habilidade na comunicação para melhor 

desempenho de sua equipe. 

 
Quando pensamos profundamente sobre nossos conceitos em relação ao mundo, 

desencadeando um processo de mudança poderoso em nossas vidas e nas organizações 

em que atuamos, acreditamos ser este o caminho para a transformação das pessoas e dos 

resultados nas organizações. Um caminho de desafios que vale a pena ser traçado e 

trilhado juntos, em equipe, com foco nos objetivos, onde a missão de muitos 

profissionais docentes é desenvolver pessoas para gerar transformação, crescimento, 

valorização, segurança, confiança para chegarmos a resultados surpreendentes e 

inesquecíveis. 
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