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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 COMPORTAMENTOS DA CCE
QUE PERTENCEM AO CONJUNTO DE REALIZAÇÃO



Persuasão e Rede de Contatos é uma característica que 
pertence ao conjunto de Poder.

E SE PUDÉSSEMOS DEFINIR
O QUE É PODER?
QUAL SERIA O SIGNIFICADO
DA PALAVRA PODER?
 
Poder é  o direito de deliberar, agir, e dependendo do 
contexto, exercer sua autoridade, soberania, a posse de um 
domínio, da in�uência etc.  É um termo que se originou a 
partir do latim possum, que signi�ca “ser capaz de”, e é uma 
palavra que pode ser aplicada em diversas de�nições e áreas. 

- Latim vulgar *potere, de possum, posse, ser capaz de, pode.

Conseguir convencer o outro a seguir você, ter capacidade de 
in�uenciar o outro a ajudar você em busca dos seus 
objetivos. Isto é poder. 

Entre duas pessoas há sempre
uma relação de poder instalada,
seja de forma consciente ou não.

Introdução



Partindo disto, a primeira coisa que deve-se
de�nir ou que deve estar claro é: 

O QUE PRETENDO ALCANÇAR? 
OU AONDE QUERO CHEGAR?
QUAL O MEU OBJETIVO?
A partir dessa clareza, eu identi�co dentro da minha rede de 
contatos, qual ou quais pessoas, poderão me ajudar nesse 
processo. Daí, devo traçar uma estratégia deliberada para 
alcançar o que busco, para atingir o meu alvo.

Persuadir é in�uenciar, é convencer o outro e 
Rede de Contatos são as pessoas com as quais 
você vai poder contar para lhe auxiliar na busca 
dos seus objetivos.

Persuasão e Rede de Contatos é uma das características de 
comportamento empreendedor  que é de grande importância 
no ambiente dos negócios e na vida pessoal, por conta da sua 
especi�cidade relacional.

Vamos falar um pouco sobre

Persuasão e rede de 
contatos

O QUE É



Para muita gente ter poder é algo que soa pejorativo, algo ruim. 
Para outras pessoas, o poder é bom. Na verdade, poder é só 
poder.

O que define ou caracteriza se ele será
bom ou ruim, é a forma de uso do mesmo.

Imagine um avião. O seu uso é bom ou ruim? Para muita gente 
ele é bom, pois diminui o tempo de transporte e também salva 
vidas. No entanto, para outras pessoas, é ruim porque o mesmo 
avião pode também ser utilizado em guerras, onde vidas são 
perdidas. Então, o poder, assim como o avião, será bom ou ruim 
a depender do seu uso.



COMO ACONTECE E PESSOAS-CHAVE
A Persuasão e Rede de Contatos, é uma característica muito 
utilizada em diversas situações no mundo empresarial. Seja na 
hora de comprar, vender, negociar preços, prazos, ou obter 
crédito e/ou �nanciamentos, de maneira geral sempre existirá 
ao tratar com pessoas.

Os empreendedores de sucesso sabem exatamente como 
utilizar essa CCE porque sabem aonde querem chegar, eles 
de�nem os seus objetivos de curto, médio e longo prazos. A 
partir daí, identi�cam com muita clareza, quem é a pessoa-chave 
na sua rede de contatos, que ele poderá utilizar para o alcance 
dos seus objetivos. Vale salientar que, para cada objetivo, existe 
uma pessoa-chave diferente, ela varia. Somente partir dessa 
identi�cação, que se de�ne uma estratégia direcionada para o 
alcance do seu resultado.



Para poder identi�car essa pessoa-chave, ele sempre age para 
desenvolver as suas relações comerciais, as manter e procura 
conquistar ou atrair novos contatos para a sua rede.

Não é à toa que os grandes empreendedores conseguem liderar 
e convencer os seus liderados a seguirem os seus passos em 
busca de seus objetivos. O que devemos ter cuidado, é com a 
transparência nessas relações. 

UM DOS PONTOS CHAVE EM TODO ESSE PROCESSO É A 
TRANSPARÊNCIA. DESTA FORMA, EVITA QUE O OUTRO 
SE SINTA ENGANADO OU PUNIDO AO SENTIR QUE A 
COMUNICAÇÃO NÃO SE FEZ DE FORMA CLARA O 
BASTANTE.



A PRC é uma Característica que possibilita ao empreendedor, 
obter a cooperação e o apoio dos seus liderados e de toda e 
qualquer pessoa que faça parte da sua rede de contatos.

A Persuasão é uma das grandes formas de utilização do Poder e 
para algumas pessoas esta característica é algo fácil de ser 
aplicado, algo inato. Mas, para quem não a tem de forma 
“instintiva”, digamos, é possível desenvolve-la através da 
geração de consciência e noção da sua importância nas relações 
comerciais e/ou pessoais, desde que essa prática seja 
consciente, transparente e assertiva.

A CAPACIDADE DE PERSUADIR TEM MUITO A VER COM 
A FORMA DE SE COMUNICAR DENTRO DA EMPRESA E 
EM TODOS OS OUTROS OS AMBIENTES, ONDE HAJA 
PELO MENOS MAIS UMA PESSOA, COMO 
INTERLOCUTOR. É PRECISO TORNAR-SE CONFIÁVEL 
AOS OLHOS DOS OUTROS PARA QUE A COMUNICAÇÃO E 
A PERSUASÃO SE INSTALE DE FORMA VERDADEIRA.



A Persuasão deve ser usada em prol de ambas as partes 
envolvidas no processo de comunicação.

 É necessário que ambas ganhem
na relação e no resultado final.

Algumas vezes precisamos manter o nosso ponto de vista em 
alguma situação ou que a outra parte concorde com a nossa 
opinião. Por isso, necessitamos de certas habilidades de 
comunicação. Empatia, sinceridade, credibilidade entre outros, 
fazem com que o persuasor tenha mais capacidade de levar o 
outro a realizar o que ele deseja.

Se for necessário utilize, sempre
de forma clara, transparente e
consciente, a sua rede de contatos. 
Também de�na as estratégias de forma pensada e deliberada 
para poder in�uenciar essa sua rede em busca do atingimento 
dos seus objetivos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante disto, fecho este conteúdo com o pensamento 
do grande �lósofo, Aristóteles, que há mais de 2 300 
anos, disse que, persuadir seria:

“A ARTE DE CONVENCER AS PESSOAS A 
FAZEREM ALGO QUE NÃO FARIAM CASO NÃO 
FOSSE PEDIDO”.

Ou seja, a persuasão seria o impulso para alguém fazer 
algo. Desde que aquilo que está sendo pedido, �que 
muito claro, para ambos, qual a sua necessidade, o 
resultado esperado, os meios e os motivos. Ela deve 
ser usada sempre em benefício de ambas as partes, 
ainda que sejam benefícios distintos, mas que o sejam.



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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