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O Empreendedorismo engloba os atos de criação, renovação ou inovação 
organizacional, que ocorrem dentro ou fora de uma organização existente, 
por um indivíduo, equipa de indivíduos ou negócios estabelecidos. Há 
diferentes tipologias de empreendedorismo, sendo que se destacam três 
em particular para os psicólogos: (a) o Empreendedorismo, (b) o 
Intraempreendedorismo, e (c) o Empreendedorismo social. O 
Empreendedorismo pode ser definido como um processo de identificação, 
desenvolvimento e implementação de uma ideia inovadora, de uma 
oportunidade, ou simplesmente, de uma melhor forma de realizar algo. O 
resultado final deste processo será a criação de uma nova empresa, 
formada em condições de risco e de uma incerteza considerável. O 
Intraempreendedorismo diz respeito ao processo de criação de inovação 
dentro de uma empresa já existente. Depende fortemente da visão 
estratégica e desejabilidade de implementação dos gestores de topo dessa 
organização. Por último, o Empreendedorismo Social refere-se ao 
empreendedorismo em empresas sem fins lucrativos, ou mesmo fora de 
um contexto organizacional. Constitui-se como um processo de procura de 
soluções inovadoras para problemas sociais sem resolução efetiva. 

O que é o 
Empreendedorismo? 

Este número será dedicado ao Empreendedorismo, tema fortemente 
relacionado com a gestão pessoal da carreira e a promoção da 
empregabilidade.  
 

O empreendedorismo tem vindo a suscitar uma atenção particular por 
parte de investigadores, profissionais e políticos. Este fenómeno emerge 
no contexto de crescentes desafios socioeconómicos e ambientais, com os 
quais as sociedades modernas se têm confrontado. A sua popularidade 
deve-se, em parte, aos seus impactos ao nível social, económico e 
político, através da criação de emprego e da promoção do crescimento e 
do desenvolvimento nas suas diferentes vertentes. 

O que leva os 
indivíduos a 
empreender? 

Segundo o projeto GEM – Global Entrepreneurship Monitor (Herrington, 
Kew, & Kew, 2010) – considerado o maior estudo contínuo sobre a 
dinâmica empreendedora no mundo, as pessoas podem dedicar-se ao 
empreendedorismo devido a duas razões centrais: necessidade ou 
oportunidade. A investigação identificou ainda um conjunto de motivações 
associadas à decisão de empreender:  
(1) necessidade de desenvolvimento pessoal, desafio e aprendizagem;  
(2) ambicionar maior independência e autonomia ao nível profissional e 
maior flexibilidade na articulação entre o trabalho e a vida pessoal;  
(3) garantir uma fonte de subsistência financeira própria;  
(4) necessidade de reconhecimento, estatuto e autoridade;  
(5) desejo de continuar uma tradição familiar, bem como seguir o exemplo 
de outros modelos de papel;  
(6) insatisfação profissional;  
(7) desejo de contribuir efetivamente para o desenvolvimento da 
comunidade e da sociedade. 



Mito ou Verdade?  
Nasce-se empreendedor(a)? Os empreendedores são lobos solitários?  
Sabia que...? Embora possam existir traços caraterísticos de 
empreendedores, há um leque alargado e diversificado de atitudes e 
competências fortemente associadas a empreendedores de sucesso, e 
que podem ser aprendidas e aperfeiçoadas ao longo do tempo.  
Os empreendedores de sucesso são líderes que constroem grandes 
equipas e estabelecem relacionamentos positivos com colaboradores, 
diretores, investidores, clientes, fornecedores e outros.  

© Escola de Psicologia, Plataforma Projectos, março de 2017 

O que posso esperar do Boletim de Carreira N.º 4?  
Será um boletim mais centrado em práticas e técnicas de procura de formação e emprego. 

O que define um(a) 
Empreendedor(a)? 

Ligações Úteis 
A TecMinho é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, cuja 
missão se centra na valorização e na transferência de conhecimento para o 
mundo empresarial. Inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de 
competências são palavras de ordem. Dispõe, por isso, de um 
Departamento de Empreendedorismo que promove várias iniciativas a fim 
de fomentar uma cultura empreendedora na academia UMinho. Disponibiliza 
também um conjunto de ligações úteis e publicações relacionadas com o 
tema. Para recolher mais informação, consulte www.tecminho.uminho.pt 
 

O IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 
Investimento é uma organização governamental cujos objetivos assentam na 
promoção da competitividade, da inovação, do empreendedorismo e do 
investimento empresarial qualificado. Disponibiliza um vasto leque de guias 
práticos de apoio à decisão de empreender, à estruturação e à 
implementação de ideias de negócio, assim como informação específica 
sobre programas, iniciativas, incentivos e financiamentos. Caso deseje obter 
mais informação, pesquise em www.iapmei.pt 

A crescente popularidade do Empreendedorismo em todo o mundo 
despoletou o interesse e a pertinência de estudar o fenómeno. Assistiu-se, 
deste modo, a um aumento de estudos científicos publicados sobre o tema, 
emergindo linhas de investigação distintas, entre as quais uma centrada na 
identificação e na compreensão das principais características psicológicas 
de indivíduos empreendedores. Ao nível dos traços de personalidade, tendo 
em conta um modelo de cinco fatores reconhecido (Costa & McCrae, 1992), 
os estudos indicam pontuações mais elevadas nas dimensões 
Conscienciosidade, Abertura à Experiência e Extroversão, e pontuações 
mais reduzidas ao nível do Neuroticismo e da Amabilidade, por parte de 
empreendedores, comparativamente à restante população de gestores. São 
ainda apontadas as seguintes atitudes e competências: (a) autonomia; (b) 
confiança; (c) eficácia e eficiência; (d) exploração de oportunidades do meio; 
(e) estabelecimento, planeamento e monitorização de objetivos; (f) rede de 
contactos alargada; (g) assertividade; (h) resolução de problemas; (i) 
resiliência; (j) adaptabilidade; (l) liderança; (m) predisposição para correr 
riscos calculados; (n) elevado comprometimento com os objetivos 
delineados, (o) competências de tomada de decisão; (p) otimismo; (q) 
procura constante de conhecimento. Nota-se, assim, similaridade com o 
perfil de indivíduos com elevadas competências ao nível da gestão pessoal 
da carreira. 


