
Empreendedorismo 

Aula 02 – 08/03 ou 18/03 

 

UNIDADE 1 – EMPREENDEDORISMO 



  
  

Quadro SQA (individual) 
O que você sabe sobre empreendedorismo? 
 

 

 

UNIDADE 1 – EMPREENDEDORISMO 



  
  

Empurre a vaquinha 
 

 

 

UNIDADE 1 – EMPREENDEDORISMO 

https://www.youtube.com/watch?v=vZSdEVMPwFk


  
  

 

UNIDADE 1 – EMPREENDEDORISMO 

O que é empreender? 



  
  

 

UNIDADE 1 – EMPREENDEDORISMO 

O Empreendedorismo é uma palavra derivada do 

verbo francês entreprende (empreender) que é 

usada para designar o ato de “fazer algo”. 



  
  

 

UNIDADE 1 – EMPREENDEDORISMO 

Atividade em grupo 

Responder  

2 perguntas de múltipla escolha (2 pontos cada); 

Análise de 4 perfis empreendedores (1 ponto cada); e 

memória da aula (2 perguntas, sendo 1 ponto cada).  



Questão 1 – Unidade 1  

  
  

O efeito da crise econômica sobre as motivações para empreender 
no Brasil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da análise do gráfico, podemos concluir que:  

 



Questão 1 – Unidade 1  

  
  

Da análise do gráfico, podemos concluir que:  
 
 
A - as práticas empreendedoras realizadas por necessidade são 
maiores em períodos de crise econômica.  
B - a crise econômica não afeta o empreendedorismo por 
oportunidade. 
C - em períodos de crescimento econômico, o empreendedor por 
necessidade é favorecido. 
D - o empreendedorismo por necessidade é sempre mais frequente 
do que o empreendedorismo por oportunidade no Brasil. 
E - a porcentagem de empresas criadas por oportunidade é maior 
em períodos de recessão. 
 

 



Questão 2 – Unidade 1  

  
  

A figura abaixo ilustra as ondas da destruição criativa das 
indústrias ao longo dos anos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Época, ed. 26/07/2007 

 

 



Questão 2 – Unidade 1  

  
  

 
Considerando a figura, os conceitos da teoria de destruição criativa 
de Schumpeter (1982) é importante, pois: 
 
 
A - analisa a criação de novos produtos/tecnologias e a destruição 
de empresas que não inserem a inovação. 
B - possibilita que os empreendedores evitem inovar. 
C - motiva empreendedores a abandonarem seus negócios. 
D - analisa os fracassos das inovações ao longo do tempo. 
E - favorece a concentração de riquezas. 
 

 



Análise de perfis – Unidade 1: 

Analisem os perfis a seguir e escolham características que acreditam ser de 
empreendedores. E identifiquem se são empreendedores por necessidade 
ou por oportunidade, ou ainda intraempreendedores. 
 
Anotem e façam um quadro com tópicos. 

Perfis Características Necessidade Oportunidade Intraempreendedor 

Perfil 1 

Perfil 2 

Perfil 3 

Perfil 4 



Empreendedor 1 – Robinson Shiba 
 
- Tem que acreditar que vai dar certo. “Mas só 

acreditar sem implantação, sem ação, não funciona”. 
- O paranaense teve duas influências marcantes na 

infância que o ajudaram a moldar sua trajetória 
profissional. 

- Há mais de 20 anos, Shiba largou os consultórios 
para abrir a China in Box, um tele-entrega de comida 
chinesa inspirado nos restaurantes que conheceu 
numa temporada nos Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Convenci meu pai a vender um apartamento para investir no novo negócio. 
Também vendi dois dos meus consultórios. Fiquei com um para me garantir 
caso os negócios não dessem certo. 

- No começo, eu mesmo distribuí panfletos nos prédios da vizinhança. Andei por 
todas as ruas num raio de 7 quilômetros do restaurante. 
 

 
 

Perfil 1 – Unidade 1: 



  
Empreendedor 2 – Elizabeth Holmes 
 
- Aos nove anos de idade, a jovem Elizabeth Holmes 

escreveu uma carta ao seu pai. Nela, dizia: “O que 
eu realmente quero da vida é descobrir algo novo, 
algo que a humanidade não sabia ser possível 
fazer.” 

- A primeira inspiração para o negócio veio de um 
parente, que a incentivou a seguir a carreira de 
médica. 
 
 
 

 
 

- Enquanto estudava engenharia química na Universidade de Stanford, a partir de 
um projeto de pesquisa, Holmes criou uma empresa que faria testes clínicos de 
forma mais barata e rápida. 

- Assim nasceu a Theranos, em 2003. Poucos meses depois da inauguração do 
empreendimento, Holmes largou a universidade, aos 19 anos de idade, para 
cuidar da empresa no porão de uma moradia estudantil. 

- A dedicação de Holmes por mais de uma década rendeu frutos: a Theranos 
recebeu 92 milhões de dólares em investimentos. 

 

Perfil 2 – Unidade 1: 



  
Empreendedor 3 – Anitta Roddick 
 
- Quando a empreendedora Anita Roddick abriu a 

primeira loja da rede Body Shop, ela não buscava 
riqueza: nas suas próprias palavras, ela trilhava no 
momento “um caminho hippie”. 

- Viajando por países subdesenvolvidos e vendo seus 
hábitos para cuidar do corpo e da saúde, Roddick 
teve a ideia de criar uma linha de cosméticos feita 
com ingredientes naturais. 
 
 
 

 
 

- Roddick conseguiu um empréstimo de 6,5 mil dólares, uniu-se a um especialista 
em plantas medicinais e achou um ponto comercial em Brighton, no Reino Unido. 
 

- Assim nasceu a primeira loja da Body Shop – uma rede global de beleza que se 
baseia em uma estratégia inusitada, combinando marketing discreto com 
conscientização ambiental, ética e social. 

Perfil 3 – Unidade 1: 



  
Empreendedor 4 – Alexandre Costa 
 
 
“O que deu errado para vocês no passado talvez 
não dê errado para mim agora, não é?”. Alexandre 
Costa nasceu em uma família de empreendedores 
e logo aos 17 anos decidiu abrir a Cacau 
 Show. 
 
 
 

 
 
 

- A Cacau Show surgiu na Páscoa de 1988, quando Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 
anos, resolveu revender chocolates e logo conseguiu uma encomenda de 2 mil ovos 
de 50 gramas. Quando o jovem empreendedor chegou com o pedido na fábrica, para 
a sua surpresa, foi informado que não havia possibilidade de produzir os produtos 
com esse peso. Para honrar o compromisso assumido, Costa resolveu produzi-los 
por conta própria. Comprou a matéria-prima e contratou uma senhora que fazia 
chocolate caseiro para ajudá-lo com o desafio. Assim, após três dias e com jornadas 
de trabalho de 18 horas, o pedido foi entregue conforme prometido. 

Perfil 4– Unidade 1: 



Responder para estudar: 
 
- O que é uma pessoa empreendedora?  
- Como as pessoas se tornam empreendedores por necessidade e por 

oportunidade? 
 
 

 

UNIDADE 1 – MEMÓRIA DA AULA 



Faça um  paralelo com você. Você possui alguma característica empreendedora? 

Anote se baseando no quadro a seguir. 




