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AS CARACTERÍSTICAS
DE COMPORTAMENTO 
EMPREENDEDOR (CCES)

O Empretec trabalha com as dez Características de Comportamento 
Empreendedor (CCEs) associadas ao desempenho de empreendedores 
bem-sucedidos. Cada CCE representa a síntese de três comportamentos 
especí�cos que a compõem, de um total de trinta comportamentos 
empreendedores que são trabalhados no Empretec.

Pode-se a�rmar que um Empreendedor que pratique os três comporta-mentos de 
uma CCE possui aquela Característica de Comportamento Empreendedor. Quanto 
maior a frequência com que o Empreendedor aplica tais comportamentos à sua 
vida prática, mais forte é a Característica de Comportamento Empreendedor no 
seu per�l pessoal.

Por sua vez, as CCEs são agrupadas em três diferentes conjuntos, que se 
diferenciam pela natureza dos resultados alcançados pela sua prática: fazer as 
coisas acontecerem (realização), enxergar resultados futuros e a forma adequada 
de alcançá-los (planejamento) e in�uenciar outras pessoas a seguir sua própria 
visão (poder). Esse e-book tem o objetivo de possibilitar que você desenvolva e 
aplique estes comportamentos à sua realidade e seus negócios.

CONHEÇA OS TRÊS COMPORTAMENTOS DA CCE
QUE PERTENCEM AO CONJUNTO DE REALIZAÇÃO

Busca a orientação de especialistas para decidir

Investiga sempre como oferecer novos produtos e 
serviços

Envolve-se pessoalmente na avaliação do seu mercado



Vamos falar um pouco sobre

busca de informações
 

A característica empreendedora Busca de Informações está 
combinada diretamente à Correr Riscos Calculados e Planejamento 
e Monitoramento Sistemáticos. No primeiro caso, quanto mais 
informações úteis se têm antes de tomar uma decisão, maiores são 
as chances sucesso. No segundo caso, não há como montar um bom 
planejamento sem buscar informações, que podem ser 
pessoalmente ou por meios digitais.
Os empreendedores de sucesso gostam de “ver com os próprios 
olhos”, de sentir o cheiro, perceber o comportamento das pessoas, 
de tocar. Buscar informações requer uma postura de humildade, de 
aceitar que se precisa de ajuda para dar o próximo passo.
Esta característica envolve a atualização constante de dados e 
informações sobre clientes, fornecedores, concorrentes e sobre o 
próprio negócio.



Envolve-se pessoalmente na 
avaliação do seu mercado

Há uma diferença sistemática em contratar uma empresa de 
pesquisa e ir pessoalmente avaliar o mercado. 

Quando o empreendedor vai a campo, 
amplia as possibilidades de captar 
informações subjetivas. 

Em uma entrevista com um cliente ou fornecedor, é comum 
ouvir da outra pessoa a palavra “inclusive”. O que quer dizer isso? 
Este é o momento em que o entrevistado resolve dar 
informações além do que foi solicitado. Ele acrescenta na 
conversa dados extras, que podem ser essenciais para uma 
tomada de decisão. Não queremos invalidar de forma alguma o 
pro�ssionalismo das empresas de pesquisa. O que o 
empreendedor faz é complementar, buscar uma informação 
composta. Buscar o “pulo do gato”. Nas visitas todos os nossos 
sentidos podem ser colocados a buscar as informações e 
impressões.



Veja o que a analista do Sebrae/RJ, Ivana Machado, recomenda à leitora 
Fernanda Silva, sobre busca de informações para abrir um negócio.   
https://extra.globo.com/emprego/empreendedorismo-faca-e-acontec
a/empreendedor-deve-buscar-informacoes-1938235.html

Um grande empresário do ramo de supermercados fazia 
questão de visitar seus concorrentes pessoalmente 
pesquisando os preços e a forma com que atendiam os 
clientes. Colocava a prancheta na mão e ia para as 
prateleiras veri�car até mesmo a disposição dos produtos. E 
olha que esse empresário tinha mais de 100 lojas no Brasil!

https://extra.globo.com/emprego/empreendedorismo-faca-e-aconteca/empreendedor-deve-buscar-informacoes-1938235.html


Investiga sempre como oferecer 
novos produtos e serviços

A palavra “investiga” já traz algo de diferente neste comportamento. 
Esta busca pela informação vai além de uma entrevista ou uma 
pesquisa virtual. Ela tem uma característica diferenciada, pois o 
empreendedor quer achar um segredo, o diferencial.

Investigar é achar o que está por trás da 
cortina do show que muitos empresários 

dão em seus negócios. 

Um pequeno empresário do ramo de 
alimentação da cidade de Mucuri-BA 
decidiu abrir uma pizzaria em uma 
cidade vizinha. Queria fazer a melhor 
pizza da cidade, tendo isso como 
grande diferencial para seu negócio. Fez 
alguns cursos na área, mas sentia que 
faltava algo. Um certo dia, em um 
diálogo com um amigo, este falou em 
tom de brincadeira: Por que você não 
consegue um emprego em uma pizzaria 
em São Paulo, a cidade da melhor pizza 
do Brasil? O que era uma brincadeira se 
tornou realidade. Ele foi para lá e 
conseguiu o emprego. Após 3 meses 
voltou para sua cidade e trouxe na 
bagagem uma série de “segredinhos” 
passados por um pizzaiolo italiano de 
uma famosa casa da capital da pizza.



Busca a orientação de 
especialistas para decidir

Com certeza você conhece a expressão: “cada macaco no seu galho”. 
Pois é, existem especialistas para cada área. Não adianta o 
empresário querer ser o melhor em tudo na sua empresa, ou ser 
especialista em todas as áreas. A estratégia é buscar orientação com 
quem sabe do assunto. É identi�car a pessoa certa para ser 
consultada.

Muitos esquecem de se orientar com o contador da própria 
empresa, ou com o gerente do banco, ou até mesmo com 
funcionários que dominam setores do seu negócio e não são 
ouvidos pelo próprio dono.



Não basta ficar fazendo consultas nos 
sites de busca. É necessário que se acesse 
o especialista. 
Como já foi dito, as informações úteis ajudam a minimizar os riscos 
das decisões em que o empresário é submetido a todos os 
instantes no seu negócio. No mercado podem ser encontrados 
consultores especialistas em diversas áreas. Lembre-se que, 
independente do ramo, é fundamental que se tenha uma gestão 
pro�ssional do negócio. O SEBRAE oferece grandes pro�ssionais 
para lhe ajudar.



dICAS gERAIS

Há ainda uma ideia de que o sucesso independe de escolaridade. 
Em 2002, apenas 12% dos empreendedores tinha mais de onze 
anos de estudo; em 2010, esse número dobrou, chegou a 25%. 
Segundo Mariarosa Lunati (diretora de empreendedorismo da 
OCDE), “quanto maior a educação que ele (o empreendedor) tem, 
maior sua chance de sucesso”.

Estude, faça cursos de aperfeiçoamento, graduação, 
pós-graduação, especialize-se. O mercado oferece em 
plataformas on-line um portfólio muito variado de treinamentos. 
As informações estão sintetizadas para que os leitores possam 
dominar determinados temas sem ter que passar horas em uma 
carteira de escola.

Atualmente buscar informações exige pouquíssimo esforço. 
Praticamente não se precisa buscar, ela vem até você. Pesquisas já 
indicam que uma criança de 7 anos hoje possui em sua mente 
mais informações que um adulto de 70 anos possuía há 2 séculos!
Visite seu concorrente. Não é só entrar e observar. Compre no 
estabelecimento dele. Entenda toda a sua operação, a venda, 
embalagem, processo de pagamento. Observe tudo! Gastar um 
dinheiro no concorrente comprando um produto ou serviço que 
você tem muito mais barato é um investimento em busca de 
informações e não um dinheiro perdido. Então, invista!

Leia o texto “Busca de informações, a base de um bom Business 
Plan”, no blog e-commerce Brasil. 
https://www.ecommercebrasil.com.br/eblog/2013/03/11/busca-
de-informacoes-a-base-de-um-bom-business-plan/

https://www.ecommercebrasil.com.br/eblog/2013/03/11/busca-de-informacoes-a-base-de-um-bom-business-plan/


O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é um 
entidade privada sem fins lucrativos, que conta com uma rede de 
quase 700 pontos de atendimento presencial em todo o Brasil, 
sendo 31 somente na Bahia. Com o apoio e a orientação do Sebrae, 
as micro e pequenas empresas se fortalecem e geram mais 
empregos e renda para todo o Brasil.
O Sebrae na Bahia foi concebido para apoiar e fomentar a criação, 
a expansão e a modernização das micro e pequenas empresas do 
Estado, capacitando-as para cumprir, eficazmente, o seu papel no 
processo de desenvolvimento econômico e social. Para facilitar o 
atendimento em diversas regiões do estado, foram inauguradas 
diversas unidades de atendimento.
Desta forma, o Sebrae na Bahia fica ainda mais próximo de seus 
clientes, oferecendo soluções em educação, consultoria, acesso ao 
crédito e ao mercado, além de incentivar a abertura de novos 
pequenos negócios e a qualificação das empresas já existentes. 
Tudo para fomentar o progresso econômico e social do povo.

Mais conteúdos aqui:

Sobre o SEBRAE Bahia
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