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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

COMPROMETIMENTO
que pertence ao conjunto de realização

Esforça-se em manter os clientes satisfeitos e coloca a boa vontade a longo 
prazo acima do lucro a curto prazo.

Colabora com seus empregados ou coloca-se no lugar deles, se necessário, 
para terminar uma tarefa.

Assume responsabilidade pessoal por solucionar problemas que possam 
prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas.



Vamos falar um pouco sobre

COMPROMETIMENTO.
Comprometimento está profundamente interligado com persistência. Na 
essência comprometimento é essencialmente compromisso com o trabalho. Essa 
é uma característica fundamental para o desenvolvimento de qualquer empresa 
ou negócio. 

É importante lembrar o que comprometimento realmente signi�ca. 
Comprometimento é assumir um compromisso, assumir uma responsabi-lidade, 
é fazer uma promessa recíproca.

“Comprometimento está
diretamente ligado à

reciprocidade.”

Nós sempre nos comprometemos com alguém ou com alguma coisa, e sempre 
esperamos algo em troca pela nossa dedicação, pelo nosso empenho no 
cumprimento de tal responsabilidade. Isso está diretamente ligado ao resultados 
de sua empresa.

Se você espera que sua empresa lhe dê um determinado retorno, vai precisar 
empenhar tempo e esforços su�cientes para que esse resultado se realize. Vai 
precisar assumir responsabilidade pessoal para chegar a tal resultado.

A EMPRESA EM QUE VOCÊ ESTÁ ATUANDO  OU O NEGÓCIO
QUE ESTÁ DESENVOLVENDO LHE DÁ A SENSAÇÃO DE QUE

É O MELHOR LUGAR QUE PODERIA ESTAR?

Quando pensamos em comprometimento dentro das organizações, podemos 
dividi-los em vários aspectos. Mas três deles devem ser considerados pelo 
empreendedor com maior atenção: comportamento afetivo, comportamento 
instrumental e comportamento a�liativo.



comprometimento afetivo
O comprometimento afetivo que é fundamental para justi�car a existência da empresa. 
É quando o empreendedor e seu negócio têm os mesmos valores, e a mesma visão. Ou 
seja, o empreendedor acredita de corpo e alma no que a empresa faz e tem prazer em 
desempenhar aquela função.

ESSA REALIZAÇÃO PESSOAL PASSA A SER
A RECOMPENSA DE SEU COMPROMETIMENTO.

Como o dono de uma empresa de re�orestamento, que acredita que está fazendo sua 
parte para tornar o mundo um lugar melhor. Ele acredita na causa, ele se dedica de 
maneira incessante para realizar seu trabalho com excelência e assim obter sua 
realização pessoal e deixar um legado para a humanidade.

Aqui podemos ver a diferença entre comprometimento e envolvimento. Por exemplo, 
no prato bife a cavalo. É um pedaço de carne bovina com um ovo estrelado sobre ela. 
Neste caso, o boi está comprometido, mas a galinha está somente envolvida. E o cavalo 
ainda leva a fama.



comprometimento instrumental
A empresa é o principal instrumento pelo qual ele obtém sua segurança �nanceira, 
conseguindo garantir através de seus lucros a satisfação e proteção de suas 
necessidades econômicas.

O COMPROMETIMENTO INSTRUMENTAL É QUANDO
O DONO DO NEGÓCIO TEM EM SUA EMPRESA O
INSTRUMENTO PARA SUA REALIZAÇÃO FINANCEIRA.

Resumindo, a empresa é o instrumento através do qual o empreendedor conseguirá 
pagar suas contas e obter suas conquistas materiais. Também pode estar vinculado a 
uma boa vida para sua família ou ter recursos para investir em projetos sociais. O 
dinheiro tem uma função nobre.



comprometimento afiliativo
É fundamental que O dono de um negócio considera fundamental que aquela empre-
sa seja seu lugar no mundo. Nenhuma outra empresa o faria mais feliz. Criando a sen-
sação de um grupo que comunga de valores semelhantes.

É AQUELE ONDE O EMPREENDEDOR OU
COLABORADOR TEM UMA GRANDE
SENSAÇÃO DE PERTENCIMENTO.

Conectados por um propósito único.  Nesta empresa o ambiente de trabalho se torna 
satisfatório e agradável, ajudando a obter maior realização pessoal.



COMPORTAMENTO É ALGO OBSERVÁVEL.

O EMPREENDEDOR QUE POSSUI ESSES 
TRÊS TIPOS DE COMPROMETIMENTO 
ESTÁ PAVIMENTANDO SEU CAMINHO 
PARA O SUCESSO.

No Empretec a Característica de Comportamento Empreendedor está alicerçada em 
três comportamentos fundamentais. Lembrando sempre que um comportamento 
resulta em transformação. É uma aplicação contínua destes princípios. Não adianta ter 
conhecimento destes conceitos e não aplicá-los em sua vida diária. Nesse caso, viram 
simples frases motivacionais. É como um livro que ninguém lê.

É importante notar que esses comportamentos podem ser praticados por todos dentro 
da empresa. Mas entenda que para que um funcionário assuma um compromisso é 
preciso que o mesmo receba em troca algo que lhe seja valioso.

Isso pode ser reconhecimento, estabilidade, promoção ou qualquer outra coisa que seja 
relevante para ele. E, não somente, dinheiro. Lembre-se que comprometimento é uma 
promessa recíproca.



Comportamentos



ASSUME RESPONSABILIDADE PESSOAL POR 
SOLUCIONAR PROBLEMAS QUE POSSAM 

PREJUDICAR A CONCLUSÃO DE UM 
TRABALHO NAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS

O combinado deve ser cumprido conforme o estipulado, não importa o que ocorra. Se 
abrimos exceções para a realização de tarefas, as metas desejadas nunca serão 
alcançadas. E não se deve transferir sua responsabilidade a terceiros, ou achar um 
culpado para a não realização de uma tarefa.

É comum escutar empreendedores ou seus colaboradores explicando porque um 
compromisso não foi cumprido: “O fornecedor não entregou. O pedido estava errado. O 
pessoal não foi treinado. O sistema caiu. A internet falhou.”

AS COISAS VÃO REALMENTE MAL, 
QUANDO AS JUSTIFICATIVAS SÃO BOAS.

É fundamental que cada um assuma sua parcela de responsabilidade previamente 
combinada e no surgimento de adversidades, encontre soluções para que a tarefa seja 
realizada dentro do prazo combinado e da forma como a mesma foi determinada. Este 
comportamento deve ser cascateado por toda a empresa.

Durante a construção do restaurante Mangai, em Natal, período 
em que Leneide fez viagens constantes entre João Pessoa e essa 
capital. Havia um cronograma a cumprir e, para tanto, Leneide 
estabeleceu para si a responsabilidade de acompanhar toda a 
obra. Em um determinado dia haveria a concretagem de uma 
laje. Em função do cronograma, havia a necessidade de fazer o 
serviço à noite. O responsável pela obra alertou Leneide de que 
poderia haver problemas ao fazer aquele serviço naquele 
horário. Leneide assumiu a responsabilidade e mandou fazê-lo. 
Ela �cou uma noite sem dormir, mesmo tendo que viajar no 
outro dia, para acompanhar o serviço de perto, incentivando os 
operários a concluí-lo. Questio-nada no outro dia sobre a 
necessidade de ter acompanhado o trabalho, ela a�rmou que, 
se não estivesse presente, o trabalho provavelmente não seria 
feito no prazo acertado. 



COLABORA COM OS SEUS EMPREGADOS OU 
COLOCA-SE NO LUGAR DELES, SE NECESSáRIO, 

PARA TERMINAR UMA TAREFA
Isso não deve se tornar uma rotina, pois caso isso ocorra, demonstra que o processo 
produtivo da empresa possui graves falhas no planejamento e o mesmo precisa ser 
melhorado. Este comportamento requer empatia e a real compreensão do que é 
comprometimento.

Este comportamento é complementar ao apresentado anteriormente, ao 
identi-�carmos uma di�culdade de nossos funcionários na execução de uma tarefa, 
devemos buscar uma solução e não deixar que prazos e tarefas deixem de ser 
cumpridos e comodamente apontarmos culpados. Isso não resolverá a situação da 
empresa que deixará de cumprir contratos e trará efeitos negativos para a empresa e 
para o empreendedor.

Para que esse comportamento possa ser aplicado 
corretamente, é fundamental uma boa comunicação e 
acompanhamento constante do desempenho da equipe. 
E que você esteja imune à tentação de fazer pelo outro. 
Certamente no curto prazo demora mais para ensinar do 
que você mesmo executar, entretanto no longo prazo isto 
lhe dará maior tranquilidade e e�ciência para a empresa e 

e�cácia dos processo produtivos.

PALAVRA CHAVE:
SE NECESSÁRIO

Ricardo e mais duas amigas eram sócios em um restaurante na 
praia. A equipe era composta pelos três, que comandavam o 
caixa e o atendimento e mais dois funcionários encarregados da 
cozinha. Possuíam um cardápio bastante enxuto e com alguns 
pratos particulares. Um dia de tarde chega o recado de que os 
dois funcionários da cozinha pegaram uma gripe violenta e não 
conseguiriam ir trabalhar. As sócias sugeriram que o restaurante 
não abrisse naquele dia ou que abrissem o bar sem a cozinha.
O sócio disse que não, apesar de serem um bar, muitos dos 
clientes frequentam por causa da cozinha. Sendo assim ele se 
pronti�cou para assumir a cozinha. Mantiveram no cardápio 
alguns pratos que já tinham um pré-preparo e que eram mais 
fáceis de serem executados. Ele assume, se necessário, a cozinha 
durante o período de recuperação dos funcionários.



ESFORÇA-SE PARA MANTER OS CLIENTES 
SATISFEITOS E COLOCA A BOA VONTADE

A LONGO PRAZO ACIMA DO LUCRO
A CURTO PRAZO

Esse comportamento implica em buscar relações duradouras e sustentáveis. É 
fundamental que o empreendedor cumpra as promessas feitas a seus clientes, sem 
buscar ganhos rápidos e que podem destruir esta relação, ou pior, devastar a reputação 
de suas empresas.

Um princípio que sustenta essa relação é a �loso�a ganha-ganha.

Onde um negócio somente será bom se for bom para os dois. A con�ança do mercado 
em relação a sua empresa cumprir o que foi determinado são os pilares sobre os quais 
empresas se erguem, e colocar isso em risco para obter lucros rápidos pode ser fatal 
para um negócio.

EM TEMPOS DE MÍDIAS SOCIAIS,
AS RESPOSTAS DEVEM SER RÁPIDAS E 
CONSISTENTES.

Douglas compra produtos orgânicos e gosta de 
frequentar um armazém que possui uma boa variedade. 
Ele adora ovos de granja, e nesse armazém eles dispõem 
de algumas marcas. Certa vez ele comprou uma dúzia de 
ovos e ao chegar em casa descobriu que 5 estavam 
estragados. Pegou a caixa do fabricante dos ovos, viu que 
tinha um serviço de atendimento ao consumidor e 
mandou um e-mail para o SAC da empresa, com cópia 
para o administrativo do armazém. No outro dia ele 
recebe uma mensagem do proprietário da granja 
dizendo que ele recebeu o e-mail e que gostaria de repor 
uma dúzia de ovos por causa desse incidente. Já a granja 
por outro lado, nunca se manifestou sobre essa 
mensagem. Douglas segue comprando ovos no 
armazém, mas agora de outra marca.



Esforça-se em manter os clientes satisfeitos e coloca a boa vontade a longo 
prazo acima do lucro a curto prazo.

Colabora com seus empregados ou coloca-se no lugar deles, se necessário, 
para terminar uma tarefa.

Assume responsabilidade pessoal por solucionar problemas que possam 
prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas.

A APLICAÇÃO DESTES TRÊS COMPORTAMENTOS
CONSTITUEM A BASE DA CARACTERÍSTICA

COMPROMETIMENTO
FUNDAMENTAL PARA QUE O EMPREENDEDOR

ALCANCE SUAS METAS, LEVE SUA EMPRESA A MATURIDADE E 
OBTENHA A SUA REALIZAÇÃO

UM ALERTA SOBRE O LADO SOMBRIO DESTA CARACTERÍSTICA!

Excesso de comprometimento com seu negócio pode signi�car que esteja faltando 
comprometimento em outras áreas tais como família, amigos, sua saúde ou seu próprio 
desenvolvimento.

Mas se você está no início de um negócio saiba que será natural trabalhar de 10 a 12 
horas por dia até sete dias por semana, nos dois ou três primeiros anos. Se for esse seu 
caso, deixe claro para todos os envolvidos que é por um período necessário. A�nal, uma 
empresa em seu início é como um bebê: necessita cuidados permanentes.



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

Empretec Talks
Edição: Sebrae/BA - Unidade de Gestão do Portfólio

Gerente da Unidade: Norma Lucia O. da Silva
Responsável Técnico: André Gustavo de A. Barbosa

Autor: Douglas Burtet
Agosto/2017     


