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Empreendedorismo – Sua origem …

 O conceito “empreendedorismo” foi usado em 1950 
pelo economista Joseph Schumpeter – como
sendo uma pessoa com criatividade e capaz de 
fazer sucesso com inovacoes. Mais tarde, em 1967 
com Kenneth E. Knight e em 1970 com Peter 
Drucker foi introduzido o conceito de risco, uma
pessoa empreendedora precisa arriscar em algum
negocio. E em 1985, Gifford Pinchot, introduziu o 
conceito de Intra-empreendedor, uma pessoa
empreededora mas dentro de uma organizacao. 



Definicao
E’ o estudo voltado para o desenvolvimento de 

competencias e habilidades relacionadas a 

criacao de um projecto (tecnico, cientifico, 

empresarial).
Ou

Uma forma de pensar e agir, obcecada
por oportunidades, com visao holistica
e lideranca, focada em agregar valor.



Empreendedorismo
E’ o principal factor promotor do 

desenvolvimento economico e 
social de um pais. Identificar
oportunidades, agarra-las e 
buscar os recursos para
transforma-las em negocio
lucrativo. Esse e’ o papel do 
empreendedor.



Importancia do Empreendedorismo

O empreendedorismo e’ essencial para
a geracao de riqueza dentro de um pais, 
promovendo o crescimento economico
e melhorando as condicoes de vida da
populacao. E tambem um factor 
importantissimo na geracao de 
empregos e renda.



EMPREENDEDOR

Pessoa que tem 
habilidades de ver e 
avaliar oportunidades de 
negocios, prover
recursos para po-los em
vantagens e iniciar accao
apropriada para
assegurar o sucesso. E’ 
uma pessoa orientada
para a accao e altamente
motivado.



Qualidades pessoais de um empreendedor
– destaques:

Iniciativa;

Visao;

Coragem;

Firmeza;

Decisao;

Atitude de respeito humano;

Capacidade de organizacao e direccao.



Habilidades requeridas

Tecnicas: Envolve
saber escrever, ouvir
as pessoas e captar
informacoes, ser 
organizado, saber 
liderar e trabalhar
em equipe.



Habilidades requeridas
Gerenciais: Incluem as 

areas envolvidas na
criacao e gerenciamento
da empresa (marketing, 
administracao, financas, 
operacional, producao, 
tomada de decisao, 
planejamento e controle)



Habilidades requeridas
Caracteristicas Pessoais: 

Ser disciplinado, assumir
riscos, ser inovador, ter
ousadia, persistente,
visionario, ter iniciativa,
coragem, humildade,
saber ouvir as pessoas e
principalmente ter paixao
pelo que faz.



 TIPOS DE EMPREENDEDORES:
 1. Empreendedor Nato (Mitologico) – Os mais conhecidos e 

aclamados, comecaram do nada e criam grandes imperios. 
Comecaram a trabalhar muito jovens eadquirem
habilidades de negociacao e vendas. Sao visonarios, 
optimistas, estao sempre a frente do seu tempo 
ecomprometem-se cem porcento a realizar seus sonhos. Ex. 
Bill Gates, Steve Jobs…

 2.  Empreendedor que Aprende (Inesperado) – Muito
comum. E’ uma pessoa que quando menos esperava, se 
depara com uma oportunidade de negocio e toma a decisao
de mudar o que fazia na vida para se dedicar ao negocio
proprio. E’ o caso classico de quando a oportunidade bate a 
porta.



 3. Empreendedor Serial (Cria novos negocios) – E’ aquele
apaixonado nao apenas pelas empresas que cria, mas
principalmente pelo acto de empreender. E’ uma pessoa
que nao se contenta em criar negocio e ficar a frente dele 
ate que se torne uma grande corporacao. E’ uma pessoa
dinamica, prefere os desafios e a adrenalina, envolvidos na
criacao de algo novo

 4. Empreendedor Corporativo – Sao geralmente executivos
muito competentes, com capacidade gerencial e 
conhecimento d e ferramentas administrativas



 5 – Empreendedor Social – Tem como missao de vida
construir um mundo melhor para as pessoas. Envolve-
se em causas humanitarias com comprometimento
singular, tem um desejo imenso de mudar o mundo
criando oportunidades para aqueles que nao tem 
acesso a elas.

 6 – Empreendedor por Necessidade – Cria o proprio
negocio porque nao tem alternativa. Geralmente nao
tem acesso ao mercado de trabalho ou foi demitido. 
Nao resta outra opcao a nao ser trabalhar por conta
propria. Geralmente se envolve em negocios informais.



 7 - Empreendedor Herdeiro (Sucessao familiar) – O 
empreendedor herdeiro recebe logo cedo a missao de levar
o legado de sua familia. Empresas familiares fazem parte da
estrutura empresarial de todos os paises, e muitos imperios
foramconstruidos nos ultimos anos por familias
empreendedoras, que mostraram habilidades de passar o 
bastao a cada nova geracao.

 8 – O Normal (Planejado) – Toda a teoria sobre
empreendedor de suceso sempre apresenta o planejamento
como uma das mais importantes actividades desenvolvidas
pelos empreendedores.



 1. Agir sempre sabendo que o dinheiro não faz o empresário. Normalmente o 
criador de uma empresa é alguém que não tem grande capacidade financeira, 
mas tem outros recursos como a determinação, a persistência e a criatividade 
que o levam a triunfar.

 2. Saber que a sua riqueza resulta da persistência, actividade e tempo estando 
consciente de que existe uma diferença entre persistência e teimosia. O 
empresário teimoso responde aos problemas sempre da mesma maneira 
enquanto o empresário persistente não desiste de encontrar novas alternativas 
para controlar o problema.

 3. Ter visão suficiente para identificar os clientes e as suas necessidades 
procurando saber se existe um mercado suficientemente grande para gerar 
lucros, permitir crescimento e diversificação.

 4. Reduzir os investimentos iniciais ao indispensável e não gastar recursos em 
equipamentos supérfluos.

 5. Diminuir os custos fixos, eventualmente optando por ter na fase inicial da 
sua empresa funcionários a tempo parcial e gerindo os recursos humanos em 
função do crescimento da empresa.

 6. Preparar as negociações críticas com fornecedores e investidores, sem nunca 
se afastar dos pilares em que sustentou a sua ideia de negócio.

 7. Saber negociar bem o valor das quotas e parcerias.

 8. Estabelecer as alianças fundamentais para o negócio, abrindo mão de 
exclusivismos que podem deitar por terra a expansão da empresa.

 9. Não queira centrar tudo em si.

 10. Olhar para o cliente como se fosse o patrão.



Exemplo de Empreendedores:
 O mais famoso: Bill Gates & Steve Jobs

 Lourenço do Rosário foi o grande vencedor do Prémio 
Empreendedor Master 2008, uma iniciativa da 
empresa Ernest & Youg

 Esperanca Mangaze – Folha Verde

 Norbertos –Lake View em Chideguele 



Algumas Instituicoes ligadas ao 
empreendedorismo em 
Mocamcabique:
 NAEM – Nucleo Academico  Empreendedor  de 

Mocambique

 ICEM – Instituto de Capacitacao de Empreendedorismo de 
Mocambique

Rua Samuel Kankhomba, Nº 1063, Maputo. Moçambique.

Email: info@icem.co.mz

Telemóvel (+258) 845 197 918

 ANJE – Associacao Nacional de Jovens Empresarios

 Contactos: Av. 25 de Setembro 529 email: 
geral@anje.org.mz Tel. 844970687 / 825110631

mailto:geral@anje.org.mz


A 2ª Edição na Conferência Nacional de 

Empreendedorismo realiza-se nos dias

27 e 28 de Novembro no Centro de Conferências 

Joaquim Chissano, e tem como objectivo reunir com 

único espaço a rede de suporte ao empreendedor.



4 Espacos a decorrer em 
simultaneo
 Conferência – Conferência de dois dias, onde serão discutidos temas como cultura 

empreendedora em Moçambique, oportunidades de negócios, como se passa de 
uma ideia para um projecto, criação/legalização de negócios e financiamento. 
Agenda disponível em breve!



 Workshops – Sessões de vinte minutos focados em temas como processo de 
ideação e inovação, como estruturar uma ideia num plano de negócios, como 
apresentar uma ideia a um investidor, entre outras. Agenda dos Workshops 
disponível em breve!





 Feira do Empreendedor – Teremos reunidos empresas e entidades que irão 
promover os seus produtos e serviços transversais a qualquer pessoa que queira criar 
ou fazer crescer o seu negócio.



 Networking Space Powered by CoWork Lab - Sala de trabalho e reuniões para 
que os visitantes possam mais facilmente ter reuniões com potenciais clientes e 
parceiros




