
Bem-vindo ao Capítulo 2!

COMPETÊNCIAS PRINCIPAIS PARA O 
EMPREENDEDORISMO

Olá! Eu sou o Tomás! 
Vamos continuar com o 
nosso curso. Estamos no 

Capítulo 2.



O wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", 
é um projeto Europeu que pretende dar formação sobre os aspetos essenciais do 

processo de internacionalização.

O curso wINGS tem 6 capítulos: Mentalidade Empreendedora; Competências 
Principais para o Empreendedorismo; Gestão da Incerteza; Comunicação 

Intercultural; Competências de Marketing e Vendas e Competências 
Empresariais.

Através da nossa componente de jogos virtuais, será envolvido em situações 
reais de empreendedorismo e irá adquirir um conjunto de competências que o 

irão preparar para uma aventura de internacionalização de sucesso.

O wINGS foi criado por um consórcio de seis organizações especializadas quer 
em educação, quer em empreendedorismo. Para mais informações sobre o 
projeto wINGS, não hesite em nos contactar em https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


Estes são os temas 
abordados neste capítulo.

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAGEM

1. Competências para o 
empreendedorismo 

2. Por que motivo estas 
competências são essenciais?

3.    Atividades Práticas –
Avaliar as suas competências e  
capacidades
4.     Cenário de Jogo



1. Competências para o Empreendedorismo



Olá! Como definiria uma 
competência? Deixe-me explicar

Uma competência é uma característica subjacente
de uma pessoa que a levou a um desempenho
superior na realização de uma função. O termo
“competência” refere-se à combinação de
Conhecimento, Capacidades, Motivo, Atitude e
Hábitos. Todas a funções requerem competências
específicas.



Competências e capacidades pretendidas

No fim deste capítulo 
será capaz de:

1. Ter sentido de Iniciativa 

2. Ver e agarrar as oportunidades

3. Ser persistente na procura de informação 

4. Estar preocupado com a elevada qualidade do trabalho 

5. Estar comprometido com o contrato de trabalho 

6. Estar orientado para a eficiência

7. Planear de forma sistemática 

8. Resolver problemas 

9. Ter Autoconfiança

10. Ter poder de persuasão 

11. Utilizar estratégias e influência 

12. Ser assertivo na Monitorização 

13. Preocupar-se pelo bem-estar dos outros



Sentido de Iniciativa

Fazer algo que vá além dos requisitos 
da função ou exigências  da situação.
● Fazer algo por iniciativa própria 

antes de lhe ser pedido ou forçado 
por eventos.

● Fazer algo para expandir o 
negócio a novas áreas, produtos 
ou serviços.



Ver e agarrar as Oportunidades

Procurar e fazer algo para agarrar as 
oportunidades.
● Ver e fazer algo para agarrar as 

oportunidades para o desenvolvimento 
do negócio ou crescimento pessoal.

● Agarrar oportunidades invulgares 
para obter e mobilizar os recursos 
necessários.



Persistência
Realizar as ações adequadas face aos 
obstáculos.

● Realizar todos os esforços para 
resolver um problema ou barreira.

● Repetir ações para ultrapassar 
obstáculos que o impeçam de atingir 
objetivos.



Trabalho de Elevada Qualidade
Fazer coisas que correspondam ou 
ultrapassem os padrões de excelência 
existentes.
● Afirmar um desejo de realizar trabalho de 

elevada qualidade.
● Comparar o próprio trabalho (ou da 

empresa) favoravelmente em relação ao 
de terceiros.

● Realizar todos os esforços para assegurar 
a qualidade de produtos ou serviços.



Compromisso com o contrato de trabalho
● Dar máxima prioridade à conclusão de 

um trabalho.
● Aceitar total responsabilidade pelas 

falhas, caso existam.
● Expressar a máxima preocupação com 

os clientes.
● Prontidão para trabalhar a qualquer 

nível para ter o trabalho pronto. 



Orientação para a Eficiência
Procurar constantemente por formas de 
fazer as coisas mais depressa, com menos 
recursos ou a preço mais baixo.
● Utilizar informações ou ferramentas 

de negócio para aumentar a eficiência 
pessoal ou profissional.

● Expressar preocupação pela avaliação 
de custos versus recompensas de 
algumas melhorias, alterações ou ação.



Planeamento Sistemático
Desenvolver e utilizar planos lógicos, 
passo-a-passo para alcançar objetivos.
● Dividir uma tarefa grande em várias 

sub-tarefas.
● Desenvolver planos após antecipar 

devidamente os obstáculos.
● Avaliar alternativas para méritos e 

deméritos.
● Abordar as atividades de forma 

lógica e sistemática, em geral.



Resolução de Problemas
Identificar e aplicar ideias novas e 
potencialmente únicas para atingir 
objetivos.
● Identificar a causa do problema ou 

objetivos.
● Desenvolver uma estratégia à luz dos 

objetivos, recursos e constrangimentos.
● Ter alternativas, quando necessário.
● Gerar soluções inovadoras.



Autoconfiança
● Acreditar fortemente nas próprias 

capacidades
● Seguir o próprio julgamento em 

face da oposição ou falta de sucesso 
numa fase inicial.

● Fazer algo para  o qual a 
probabilidade de sucesso seja 
baixa.



Persuasão
● Convencer alguém a fazer algo.
● Vender um produto ou serviço a 

alguém.
● Fazer com que alguém concorde em 

providenciar recursos em condições 
extraordinárias.

● Afirmar confiança & competência 
nos pontos fortes da empresa e nos 
seus.



Assertividade
Confrontar terceiros com problemas 
e questões diretamente
● Falar educadamente, mas com 

firmeza.
● Transmitir claramente a 

terceiros o que têm de fazer.
● Repreender os que falham no seu 

desempenho, independentemente 
do quão próximos sejam.



Monitorização
Assegurar o progresso suave do 
projeto ou trabalho
● Assegurar que o trabalho está

completo e que é de elevada 
qualidade.

● Supervisionar pessoalmente 
todos os aspetos do trabalho.

● Desenvolver um sistema de 
supervisão & monitorização.



Preocupação com o bem-estar de terceiros

● Preocupar-se com o bem-estar 
dos funcionários e das suas 
famílias.

● Responder positivamente às 
necessidades específicas dos 
funcionários.

● Realizar ações para melhorar o 
bem-estar da sociedade. 



Competências e capacidades pretendidas

● Orientação internacional pessoal -
proficiência em línguas estrangeiras, 
experiência a viver no estrangeiro, 
conhecimento em relação ao 
funcionamento do mundo 
empresarial estrangeiro.

● Capacidade e recursos da 
organização para se comprometer em 
operações internacionais.



Competências e capacidades pretendidas

● Conhecimento em negócios estrangeiros –
conhecimento prático sobre 
especificidades de mercado, clientes e 
concorrência.

● Conhecimento sobre enquadramentos 
institucionais, incluindo especificidades 
de governos, regras, normas e valores nos 
diferentes países onde pretende entrar.



2. Por que motivo estas competências são 
essenciais?



Compilar um Plano de Negócio 1

Empresários e gestores experientes sabem 
que os planos de negócio também podem ser 
uma ferramenta de gestão indispensável. 
Muitos descobriram que o simples facto de 
completarem os passos requeridos para 
desenvolver o plano força-os a introduzir 
um processo de disciplina e pensamento 
lógico  no seu planeamento. 



Compilar um Plano de Negócio 2
Um plano de negócio bem preparado pode 
melhorar imenso a capacidade de 
estabelecer e atingir objetivos de modo a 
melhor servir os empresários, funcionários 
e investidores. Se precisar de um 
empréstimo bancário – um bom Plano de 
Negócio será essencial para explicar como o 
negócio irá funcionar e os detalhes 
financeiros.



Construir Visão, Fé & Compromisso 1

A confiança na sua visão e saber que é o 
seu caminho, em conjunto com o 
compromisso de o tornar real face 
àqueles que duvidam ou questionam o 
que está a criar (especialmente você
próprio) é essencial para tornar a sua 
visão real. 



Construir Visão, Fé & Compromisso 2

Como funciona? 

1. Criar uma visão,
2. Acreditar que o seu trabalho é a sua 
missão,
3. Ter confiança e acreditar em si 
próprio,
4. Contribuir para algo maior que você
mesmo.



Utilizar os seus Pontos Fortes
Conhecer os seus pontos fortes permite-lhe 
focar no que faz melhor ao serviço da sua 
visão e objetivo e encontrar formas de 
apoiar as diferentes áreas fora das suas 
competências principais.
1. Apoie-se nos seus pontos fortes e paixões.
2. Reconheça os seus pontos fracos
3. Comprometa-se com o desenvolvimento 
profissional.



Criar um Nicho
Ao criar o seu nicho, pode focar-se numa 
área de modo a que as pessoas possam 
identificar quem é e qual é o seu público-
alvo.
1. Encontre uma coisa que goste e que seja 
bom a fazer,
2. Mantenha um foco claro e atraente para o 
seu mercado-alvo,
3. Torne-se conhecido como um expert,
4. Crie um nome para si próprio.



Planear e Cumprir

1. Criar um plano de negócio 
claro, com objetivos escritos e 
projeção financeira,
2. Comprometer-se com a sua 
palavra ao cumprir o 
combinado, 
3. Ser responsável por si mesmo e 
pelos outros.



Analisar Risco & Realidade
Arriscar sem analisar a realidade é
apenas ser ingénuo. Analise o risco e a 
realidade simultaneamente para 
alcançar um equilíbrio que lhe 
permita avançar com fé.

1. Pratique disciplina financeira,
2. Aceite falhar,
3. Confie no seu instinto.



Parcerias
A capacidade de pedir ajuda e criar 
relações complementares é essencial 
para ser um empreendedor de sucesso.

1. Construir relações,
2. Pedir e obter ajuda
3. Retribuir o favor e ser também um 
recurso.



ALGUNS PONTOS A TER EM CONSIDERAÇÃO

Arriscar é também uma componente 
importante de qualquer empreendedor. 
Muitas vezes, o empreendedor só teve 
sucesso porque arriscou mais que a 
concorrência.

Sem promoção, algo terrível acontece -
NADA!



3. ATIVIDADES PRÁTICAS-
Classificar as suas 

competências e capacidades



Tem o que é necessário para ter o seu próprio 
negócio?

● Existem algumas competências básicas que
tem de ter para ser um empreendedor de
sucesso e gerir o seu próprio negócio.

● Estas incluem características pessoais,
competências empresariais e capacidade de
gestão.

● Algumas competências são inatas, outras
podem ser aprendidas.



COMPETÊNCIAS EMPRESARIAIS (1)

Embora seja verdade que todos podemos ser 
empreendedores, isto não é algo que possa 
ser ensinado numa sala de aula. Mesmo 
quando são adquiridos conhecimentos 
empresariais básicos, o empreendedor ainda 
tem de aprender a colocá-los em prática. 
Neste sentido, “aprender a fazer” é útil. 



• Tenha conhecimento claro sobre a evolução da 
indústria, os efeitos da globalização, técnicas para 
desenvolver mercados, etc. A formação em ambiente 
académico (ex. escolas de gestão) pode ajudá-lo, 
particularmente quando métodos de caso/grupos de 
trabalho são utilizados para ensinar. 

• Pratique o desenvolvimento das suas competências 
interpessoais. Algumas competências, como 
comunicação, delegação e respeito pelos outros 
apenas podem ser adquiridas através da prática e 
desenvolvimento de “hábitos de carácter”.

COMPETÊNCIAS EMPRESARIAIS (2)



Dicas:
• Hábitos de carácter podem não estar 

diretamente relacionados com o negócio, 
mas estão relacionados com o tipo de 
pessoa que o empreendedor é e o que faz. 
Estes são indispensáveis, assim como os 
“hábitos técnicos” e “competências”.

• A única forma de adquirir os hábitos 
essenciais para os empreendedores é a 
agir de forma consistente com os mesmos. 
Só assim estes hábitos se tornam na “força 
motriz” de negócios de sucesso.

COMPETÊNCIAS EMPRESARIAIS (3)



4. DESCRIÇÃO DE UM CENÁRIO DE 
JOGO-

Criar um PITCH



PITCH – o que é?

É uma breve descrição de uma ideia, produto ou empresa que explica o 
conceito de uma forma que qualquer ouvinte o possa compreender 
num curto espaço de tempo. Esta descrição tipicamente explica para 
que serve, o que faz, por que é necessário e como será feito. Um pitch
não tem de incluir todas estas componentes, mas geralmente explica, 
no mínimo, a ideia, produto, empresa ou pessoa e o seu valor.



Criar um pitch

Com base na informação presente nos 
Módulos de Aprendizagem e 
utilizando as suas competências e 
capacidades, por favor crie um pitch
para apresentar a sua ideia/conceito.



Conclusão

As Competências Principais



As Cinco Competências Principais (1) 
(1) VENDAS E MARKETING –
Um negócio não pode existir sem vendas, 
portanto, a capacidade de criar e inspirar 
cientes a comprar é absolutamente essencial. 
(2) KNOW-HOW  FINANCEIRO –
conhecimento para controlar o cash flow e 
as despesas. De outra forma, não existe 
negócio!
(3) AUTOMOTIVAÇÃO – é responsável por 
tudo – por isso deve sentir-se entusiasmado 
por tudo.



As Cinco Competências Principais (2)

(4) GESTÃO DO TEMPO – tem de ter a 
capacidade de controlar o seu tempo 
para cumprir tudo o que tem de ser 
feito
(5) ADMINISTRAÇÃO – tem de ser capaz 
de preencher toda a papelada sozinho 
– ou ensinar alguém a fazê-lo.



Recursos Externos

- A user guide to the European Entrepreneurship Competence Framework

- https://www.ideasforleaders.com/

- https://core.ac.uk/download/pdf/82046294.pdf

- https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=etd_coll

- https://thinkstrategicforschools.com/21st-century-skills-or-entrepreneurial-global-

competencies/

https://www.ideasforleaders.com/
https://www.ideasforleaders.com/
https://core.ac.uk/download/pdf/82046294.pdf
https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=etd_coll
https://thinkstrategicforschools.com/21st-century-skills-or-entrepreneurial-global-competencies/

