
Intra empreendedorismo 

Eva Vieira 
 
contato@evavieira.com.br 



 
 
 
“Um empreendedor é uma pessoa  
imaginativa,caracterizada por  uma  
capacidade de fixar alvos e objetivos” 
                                        Filion (1986)  

“O empreendedor não perde a 
capacidade de imaginar, tem uma 
grande confiança em si mesmo, é 

entusiasta, tenaz, ama resolver 
problemas, ama dirigir, combate a 

rotina...” 
                                          Julien (1986) 



Bases motivacionais  
 McClelland: Treinamento da Motivação para 

       Realização (TMR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
David McClelland 



BASES MOTIVACIONAIS 

Realização Afiliação 

Poder 

David McClelland 



Empreendedorismo  
Onde as pessoas veem: 

 Problemas 

 Círculos viciosos 

 Caos e confusão 

• Os empreendedores vêem: 

 Oportunidades 
 Primeiros passos 
 Objetivos 



David McClelland 

Motivação 

Comportamento 



Lócus de Controle 
 A teoria do lócus de controle descreve as maneiras nas 

quais os indivíduos atribuem responsabilidades pelos 
eventos que ocorrem em suas vidas; 

 

 Refere-se ao modo como uma pessoa percebe a relação 
entre seus esforços e o resultado de um evento. Caso 
esta relação esteja clara para o indivíduo, diz-se que ele 
é internamente orientado. 

 
                                                                                                                   (Rotter, 1954) 



Lócus de Controle Interno 
 

    São aqueles que acreditam que podem moldar seus destinos 
através de suas próprias capacidades e esforços. Buscam analisar 
qual foi a sua contribuição para tudo o que lhes acontece. A 
partir desta análise, definem como agirão da próxima vez, para 
evitar acontecimentos não desejados. Como se veem 
responsáveis pelos problemas que enfrentam, acreditam também 
que a solução destes está em si próprios. Agindo desta forma, 
sentem-se potentes para mudar situações  vivenciadas. 

 

 

 
                                                                                                                 (Rotter, 1954) 



Lócus de Controle Externo 
 

 
    São aqueles que acreditam que o sucesso depende de fatores, tais 

como: chance, política, condições da comunidade, ambiente 
econômico e sorte. Tendem a sempre buscar um fator externo 
responsável pelo o que lhe aconteceu. Como atribuem a 
responsabilidade pelo que lhes acontecem a fatores externos, 
também acreditam que a solução de seus problemas esteja fora 
de si, ou seja, dependem dos outros para que as situações sejam 
transformadas. Assim, livram-se da frustração pelo fracasso, mas 
também ficam impotentes diante dos problemas. 
 
 

                                                                                                                                                (Rotter, 1954) 



Competências Empreendedoras Pessoais 

 Se mostram nos papéis sociais vivenciados pelas 
pessoas, como: 
 

 Empresário(a); profissionais 

 Diretor(a) 

 Filho(a) 

 Pai 

 Mãe 



Conjunto de Competências 

Realização Planejamento 

Poder 

ONU-UNCTAD 



Competências Empreendedoras Pessoais 

 Busca de Oportunidade e Iniciativa 

 Persistência 

 Comprometimento 

 Exigência de Qualidade e Eficiência 

 Correr Riscos Calculados 

R 
E 
A 
L 
I 
Z 
A  
Ç 
Ã 
O 



Conjunto de Realização 

 Busca de Oportunidade e Iniciativa 

 



Conjunto de Realização 

 Persistência 



Conjunto de Realização 

 Comprometimento    



Conjunto de Realização 

 Exigência de Qualidade e Eficiência 

                                                  
Qualidade 

Custo Tempo 

Inovação acontece quando melhora um dos elementos sem 
afetar negativamente os demais. 

Lucro 



 
“Nós poderíamos ser muito melhores se 
não quiséssemos ser tão bons.” 

 
 
 

                          
Sigmund Freud       



Conjunto de Realização 

 Correr Riscos Calculados: calcula, se coloca em 
situações desafiantes, avalia as alternativas. 

 



Conjunto de Planejamento 

 Estabelecimento de Metas e objetivos 

 Busca de Informações 

 Planejamento e Monitoramento  

   Sistemáticos 
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Conjunto de Planejamento 

 Estabelecimento de Metas e Objetivos 



Conjunto de Planejamento 

 Buscar Informações – dedica-se, investiga, e consulta 
especialista; 

Não há perguntas tolas, somente tolos não fazem 
perguntas. 

 



Competência Empreendedora Pessoal 

 Planejamento e Monitoramento Sistemático ; 

 Pensar antes, dividir as tarefas com prazos e 
responsabilidades claras; monitorar, manter registros e 
utilizá-los para tomar decisões. 

 

 



Conjunto de Poder 

 Persuasão e Rede de Contatos 

 Independência e Auto Confiança 
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Poder 

  É a capacidade de conseguir que se façam as 
coisas como e quando se quer... de moldar 
mudanças no mundo... de conseguir cooperação 
e ação. 

 



Conjunto de Poder 

 Persuasão e Rede de Contatos 

 Capacidade de influenciar pessoas, desenvolver e manter 
os relacionamentos. 

 



Conjunto de Poder 

 Independência e Auto Confiança 

 Independência para tomar decisões e acreditar na sua 
própria capacidade, celebrar as conquistas. 

 



                Ciclo de Aprendizagem                   

Reconhecimento 

Compreensão 

Auto-avaliação 

Experimentação 

Análise de resultados 

Aplicação 



Auto Avaliação 
 Atividade em dupla: 
 

 Qual competência percebo que está fraca e quero 
desenvolver? 
 

 Quais atividades posso fazer para isso? 
 

 Durante 21 dias se propor a praticar deliberadamente até 
se tornar um hábito. 

 



 

 

 “O  mundo se afasta e dá passagem para o homem 
que sabe aonde vai.”  

 

 

  David Star Jordan  

 



 
 
 

Qual o maior empreendimento que você pode 
pegar em suas mãos? 

A sua vida!! 
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Permita  que sua própria História chegue até você!  
 

Assim poderá despertar o Gigante por Natureza  que 
existe dentro de cada um! 

Brasil! 
 

Muito Obrigada! 
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