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SÍMBOLOS CHAVE 
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Ex. Tópico 1 – Actividade 1  
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DESCRIÇÃO DO MÓDULO 
 

 

 

Este módulo proporcionará uma compreensão básica e alguns dos primeiros passos 

no processo de criação e arranque de uma empresa. Definirá e explicará alguns dos 

conceitos fundamentais do empreendedorismo, tais como refinar uma ideia 

empresarial, encontrar e explorar oportunidades, adquirir e utilizar recursos. Será 

também útil como uma visão geral das características subjacentes que são 

importantes para que se possa desempenhar o seu papel como empresário de 

forma bem sucedida. 

Poderá encontrar neste documento os seguintes tópicos: 

1. Oportunidades e visão  

2. Criatividade 

3. Auto-consciencialização e auto-eficácia 

4. Motivação e perseverança   

5. Tomar a iniciativa de planeamento e gestão 

6. Aprender através da experiência e trabalhar com outros 
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TÓPICO 1 OPORTUNIDADES E VISÃO 
 

 

 

O principal objectivo deste tópico é dar as ferramentas para que se possa identificar 

e aproveitar oportunidades; identificar necessidades e desafios e estabelecer novas 

ligações. 

 

 

 

 

 

 

 

Ligado a 'Competências Empreendedoras'.   

- Competências de pensamento criativo: O pensamento criativo é a capacidade de considerar 

algo de uma nova forma. 

- Capacidade de resolução de problemas: A capacidade de resolução de problemas ajuda-o a 

determinar a origem de um problema e a encontrar uma solução eficaz.
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1.1. Definição 
 

Definição: 

 

Saber reconhecer e identificar oportunidades de negócio é, sem dúvida, uma das principais características 

dos grandes empreendedores, que estão atentos a todas as situações à sua volta, em busca de algo ou 

alguma ideia que lhes possa oferecer oportunidades de lançar um novo produto ou serviço no mercado, 

que satisfaça com excelência as necessidades do seu público-alvo. 

É notório que, todos os dias, o mercado oferece mais possibilidades de investimento, que geram retornos 

positivos e rentáveis para aqueles que se atrevem a ir mais longe e a assumir riscos. No entanto, saber 

identificar estas oportunidades é um exercício constante que deve ser feito e nem todos os empresários 

e empreendedores estão abertos e preparados para ele. 
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1.2.  Identificar oportunidades de negócios 
 

 

Como identificar oportunidades de investimento e negócios que sejam efectivamente rentáveis para si e 

para a sua empresa? Abaixo pode encontrar alguns dos aspectos mais importantes no que diz respeito à 

identificação de oportunidades. 

1) Identificar o seu perfil:  

Uma dica valiosa para identificar o seu perfil empresarial ou em que tipo de segmento deve estar activo 

é fazer duas listas. A primeira, de coisas que gosta de fazer. Esta lista pode conter itens simples, como a 

leitura de um livro, ou itens mais complexos, como saltar de pára-quedas. 

A segunda lista é sobre os assuntos e conhecimentos que gosta, domina e quer continuar a aprender. 

Depois de criar estas duas listas, tente descobrir ideias de negócios que têm a ver com o que listou, unindo 

oportunidade e satisfação pessoal. 

2) Avaliar tendências de mercados: 

Fique atento às notícias e tendências do mercado, quer a curto prazo - presente no ambiente empresarial 

actual - quer a longo prazo (aquelas ideias que permanecerão por muitos anos). 

Esteja atento a novos investimentos, que segmentos de mercado têm sido mais rentáveis e quais os que 

se podem dar ao luxo de investir. 

3) Tenha uma óptima ideia: 

Certamente deve ter pensado "Como é que eu não tinha pensado nisto antes?" ao visualizar grandes 

ideias que se transformaram em produtos ou serviços e acabaram por ter sucesso no mercado. Em geral, 

são ideias simples, mas bastante inovadoras. Daí a importância de tirar ideias do papel, transformando-

as em verdadeiras oportunidades de negócio. 

O Facebook é um exemplo de como uma grande ideia pode gerar negócios: criada numa sala universitária, 

a rede social tornou-se um dos sites líderes mundiais, onde as pessoas interagem e partilham conteúdos, 

garantindo milhões para o seu fundador Mark Zuckerberg. 

4) Identifique o seu cliente: 

Esta é uma dica muito importante para aqueles que querem identificar oportunidades ou querem investir 

num novo negócio. Conheça o seu público-alvo, as suas necessidades, desejos e anseios, o que esperam 

do produto ou serviço em que pretende investir, entre outras coisas. 

Analise se o que realmente pretende inserir no mercado tem um grande diferencial que irá acrescentar 

valor à vida do seu público-alvo, bem como satisfazer as suas necessidades mais intrínsecas. 

5) Que problemas pode solucionar? 
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É importante analisar o mercado e, como disse acima, as necessidades, os desejos bem como os 

problemas, sejam eles simples ou complexos, que os seus potenciais consumidores enfrentam na sua vida 

quotidiana, para ver como pode encontrar uma solução que vá ao encontro de todos eles. 

Perguntem-se sempre: que problemas, ainda sem soluções, ou com soluções que possam ser melhoradas, 

podem a minha empresa e eu resolver? A partir desta análise, podem surgir ideias que, se bem 

trabalhadas, têm grandes hipóteses de serem transformadas em oportunidades de negócio. 

6) Cada oportunidade tem o seu tempo: 

Outro ponto que é essencial saber é que cada oportunidade tem o seu tempo. Isto significa que não 

importa o quanto um produto ou serviço é lançado no mercado e, no início, satisfaz as necessidades 

imediatas dos clientes, pode ser que dentro de seis meses ou um ano já não sirvam. 

Por conseguinte, é essencial ter em mente este pressuposto, para que você e a sua empresa procurem 

constantemente formas de se manterem actualizados, de se manterem activos no mercado. 

7) Esteja sempre atento 

Uma oportunidade de negócio pode surgir de situações que menos se espera. Neste sentido, é essencial 

estar sempre atento a tudo o que acontece à sua volta e à sua empresa, ou seja, participar em eventos, 

ler muito, actualizar os seus conhecimentos através de cursos, analisar e falar com concorrentes, clientes, 

empregados e fornecedores, estar atento às tendências do mercado, bem como à situação política, 

económica e social do país, entre muitos outros tipos de posturas, que podem contribuir, e muito, para 

criar um novo negócio, que é altamente rentável. 

8) O que pode fazer para melhorar? 

Outra questão que deve colocar a si próprio constantemente está relacionada com o que pode e a sua 

empresa pode fazer para estar em constante processo de melhoria e aperfeiçoamento? 

Neste momento, deve inserir os seus funcionários no processo, porque como eles lidam diariamente com 

os factores que envolvem a organização, eles certamente terão várias ideias para melhorar o que a 

empresa já faz, o que, se bem trabalhado, pode tornar-se em grandes oportunidades de negócio. 

Há muitos empresários que acreditam que as ideias que surgem nas suas mentes são oportunidades de 

negócio verdadeiramente extraordinárias. É importante compreender que existe uma grande diferença 

entre uma coisa e outra. 

Acontece que uma ideia por si só nem sempre é suficiente para tornar um negócio realmente viável e 

gerar os resultados esperados. Contudo, muitos empresários não vêem as coisas dessa forma, e quando 

têm uma grande ideia, ficam bastante obcecados com ela e não descansam até a verem sair do papel e 

ganhar vida. 

Neste processo de paixão, que beira até a cegueira, algo bastante perigoso acontece, porque não se faz 

uma análise cuidadosa para compreender se esta é realmente uma oportunidade de negócio. 

Assim, é fundamental ter um distanciamento emocional, ou seja, é necessário submeter a ideia a uma 

avaliação crítica, analisando, principalmente, se o que está a ser proposto irá realmente satisfazer uma 
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necessidade do consumidor, ou se é algo que só servirá para gastar energia de uma forma 

desnecessária, muitas vezes prejudicando a permanência do negócio no mercado. 

9) Coaching para identificar oportunidades de negócio: 

Corporate Coaching, que é um programa de desenvolvimento empresarial e profissional, que, a partir de 

uma formação, realizada dentro da própria organização, de forma personalizada, ou seja, de acordo com 

o que a empresa necessita e a sua realidade, é feita toda a preparação para a identificação de 

oportunidades de negócio rentáveis no mercado. 

Através de técnicas e ferramentas comprovadamente eficazes, não só os empresários e empreendedores, 

mas todos os profissionais que fazem parte da empresa, tornam-se completamente capazes de ter ideias 

e preparados para analisar a viabilidade de cada uma delas, compreendendo se se trata realmente de 

uma oportunidade de negócio e, em caso afirmativo, conseguindo tirá-las do papel e transformá-las em 

resultados extraordinários para todos. 
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1.3.  Importância de estabelecer objetivos   
 

Para citar um especialista no assunto, filantropo e autor Tony Robbins, "Estabelecer objectivos é o 

primeiro passo para transformar o invisível em visível". 

 

Apresentamos seis razões pelas quais a definição de objectivos é importante. 

1) Os objectivos dão-lhe foco 

Sem um objectivo, os seus esforços podem tornar-se desarticulados e muitas vezes confusos. Por 

exemplo, um objectivo toma o voo de um colibri, que é caótico e errático e focaliza-o muito como um 

falcão que desce para a sua presa. Permite-lhe zerar as tarefas de cada dia com precisão laser, eliminando 

o esforço desperdiçado e o movimento ocioso. 

2) Objectivos Ajudam-no a medir o progresso 

Ser capaz de acompanhar os seus progressos no sentido de alcançar um objectivo só é possível se, em 

primeiro lugar, o estabelecer. 

Ser capaz de medir o progresso é extremamente gratificante e irá ajudá-lo a manter a concentração, 

manter a cabeça erguida e a sua energia elevada. Também o impedirá de descer. 

Por vezes, quando se trabalha para o sucesso, é fácil desanimar porque ainda não se sente "chegado". 
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Contudo, quando mede o progresso enquanto trabalha para um objectivo específico, será capaz de ver 

que embora não esteja onde quer chegar, fez movimentos na direcção certa e está muito melhor do que 

onde começou. 

3) Objectivos Ajudam-no a manter-se motivado 

É fácil adiar o trabalho para amanhã, quando não há nenhum objectivo em jogo. Por exemplo, vamos 

considerar a vida de um atleta. Se eles tiverem de ficar em forma para, digamos, uma combinação NFL, é 

melhor acreditar que eles vão trabalhar todos os dias, quer se sintam bem ou não, quer estejam doridos 

ou não, quer estejam cansados ou não, quer queiram ou não, porque têm um objectivo. Eles têm um 

destino. O seu desejo de alcançar o seu objectivo mantém-nos no ginásio quando eles preferem saltar. 

Da mesma forma, ter um objectivo manter-vos-á motivados! 

4) Ajudam-te a vencer a procrastinação 

A procrastinação é algo que todos nós lutamos de tempos a tempos. No entanto, quando se estabelecem 

objectivos na vida, objectivos específicos para o que se quer alcançar, ajuda-nos a compreender que a 

procrastinação é perigosa. É uma perda de tempo. É mais um dia em que não se está a aproximar desse 

objectivo. 

Considere esta citação de Pablo Picasso da próxima vez que estiver a pensar em adiar esse próximo passo 

para o seu objectivo e repensar a sua postura: "Só adie para amanhã o que está disposto a morrer tendo 

deixado por fazer". 

5) Atinge cada vez mais 

Quando se estabelece um objectivo e se alcança, dá-se-lhe o sabor da vitória. Vai querer saborear isso de 

novo. O que é que isso significa? Empurra-se para o próximo degrau da escada, desafia-se a passar por 

outro tecto, consegue-se ainda mais. Trabalhar para atingir e surpreender objectivos ajuda-o a alcançar 

muito mais do que alguma vez pensou ser possível. 

6) Os objectivos ajudam a determinar o que se quer na vida 

O acto de estabelecer objectivos obriga-o a contemplar o que realmente quer da vida. Qual é o nível de 

sucesso que deseja alcançar? Qual é o nível de rendimento que deseja ter? Como é a sua vida de 

facilidade? E a sua casa de sonho? De que precisa de rendimentos para realizar os seus sonhos? 

Uma vez estabelecido este objectivo final, quebra então os seus desejos em objectivos atingíveis e 

mensuráveis. Estes objectivos mantêm-no motivado, ajudando-o a evitar a procrastinação e mantendo-o 



P á g i n a  | 11 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

focalizado no laser para alcançar os seus sonhos. É, portanto, o acto de estabelecer, alcançar e superar 

objectivos que fazem com que a sua vida seja a melhor possível 
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1.4.  Importância de imaginar o futuro 
 

Para se manterem competitivas, as empresas devem ser mais estratégicas e mais eficazes na antecipação 

de mudanças importantes no mercado. 

Imaginar o futuro é uma forma de fazer com que isso aconteça. 

Para alguns, no entanto, tornar-se futurista parece mais teórico do que prático, especialmente num 

ambiente empresarial. Produzir um plano de acção baseado neste tipo de pensamento soa ainda mais 

assustador. Mas com algumas técnicas relativamente fáceis, pode rapidamente transformar a teoria em 

boa prática empresarial e garantir que a sua empresa não perde de vista o esquema mais grandioso das 

coisas. 

1) Pense em múltiplos 

Para começar, é importante compreender o papel do futurista. Não é, como muitos poderiam pensar, 

prever o futuro. Em vez disso, o papel é fomentar uma conversa sobre futuros plausíveis e possíveis. Isto 

é correcto, futuros com um "s". É mais eficaz pensar em termos não de um universo, nem de um futuro 

possível, mas em vez do que se poderia chamar multiverses. Já se pode sentir a mente repleta de 

possibilidades. 

Ser um futurista também significa que não há magia envolvida. Pense nos futuros como a sua imaginação 

informada pelos dados e pela ciência. Munido dessa informação, pode começar a procurar o que os 

futuristas descrevem como "sinais fracos". Pense neles como indicadores de mudança tão fracos que nem 

sequer lhes chamaria uma tendência emergente. Quando imaginamos um sinal fraco a tornar-se corrente 

dominante, começamos a desenvolver uma tela sobre a qual podemos retratar possíveis resultados 

futuros. 

2) Criar distância 

Para preparar a sua mente para o pensamento futurista, crie distância suficiente entre o presente e o 

futuro. Na ciência cognitiva, isto é referido como distância psicológica. Estudos têm demonstrado que a 

distância psicológica, especificamente a distância temporal, ajuda-nos a pensar em termos mais 

abstractos e mais criativos. 

Por exemplo, num estudo, foi pedido a dois grupos de participantes que categorizassem e agrupassem 

uma lista pré-populosa de objectos de que se poderia precisar para uma viagem de campismo. A um 

grupo foi pedido que o fizesse para uma viagem num futuro próximo (digamos no próximo fim-de-

semana) e ao outro num futuro distante (daqui a um ano). O grupo de planeamento para um futuro 

próximo criou significativamente mais categorias da lista do que o grupo de planeamento para um 

futuro distante. Isto porque o grupo de "futuro próximo" tendia a pensar na viagem e nos objectos de 

forma mais táctica. Por outras palavras, concentraram-se mais no que os objectos fazem. O grupo de 

"futuro distante" criou categorias mais abstractas para os objectos. Concentraram-se no porquê maior 

por detrás destes objectos. 
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Este processo funciona da mesma forma com as distâncias físicas. É por isso que certos trabalhos 

artísticos só podem ser plenamente apreciados a uma determinada distância. Muitos astronautas que 

regressaram do espaço relataram uma experiência visceral indescritível ao verem a Terra abaixo. Isto é 

referido como o "efeito de visão geral", um novo nível de apreciação da Terra, da vida e do espaço 

devido a essa experiência a partir de uma grande distância. Uma maior distância ajuda-nos realmente a 

ver as coisas de forma diferente. 

No seu processo de planeamento estratégico, em vez de olhar para alguns meses ou mesmo alguns anos, 

tente imaginar pelo menos 10 a 20 anos no futuro. O facto é que se estiver a olhar para um futuro apenas 

a alguns anos, está praticamente a pensar no presente porque a sua empresa já tem algum planeamento 

e orçamentação para daqui a alguns anos. 

Por isso, tente inserir distância suficiente entre o presente e o futuro que deseja imaginar. Isto permitir-

lhe-á ver um quadro mais amplo, e quando vir um quadro mais amplo poderá fazer melhores perguntas. 

Além disso, quanto mais longe pensa, mais conceptual e criativo se torna. Ao utilizar o distanciamento 

temporal, preparou a sua mente para pensar de forma mais abstracta e criativa. 

3) Desenvolva os seus futuros em camadas 

Não é suficiente imaginar simplesmente o futuro. O futuro deve incluir pessoas com histórias emocionais. 

É isso que lhe dá um contexto do mundo real. Há muitos níveis de detalhe em que se pode pensar. 

Recomendo pelo menos os três seguintes: 

3.1. Visão do mundo 

É aqui que explicamos como seria realmente o mundo que imaginámos. Estas são geralmente amplas 

generalizações sobre o que é o mundo do futuro. Será utópico? Será que é distópico? Haverá paz ou 

guerra? Qual é o cenário geral e o estado de espírito deste mundo? 

3.2. Vista do sistema 

Aqui, vamos ainda mais fundo, descrevendo como o mundo futuro se desenrola em termos de sistemas 

políticos, sociais, étnicos, religiosos, e económicos. Não basta imaginar um mundo futuro; precisamos de 

ter alguma ideia, ainda que imaginária, de como o mundo poderá funcionar nessas dimensões. 

3.3. Vista de interacção 

Este é o nível mais emocional e pessoal. Uma vez imaginado o mundo e descrito como ele funciona, 

precisamos agora de colocar uma pessoa nesse mundo e contar uma história sobre ela. Com que é que 

essa pessoa se preocupa, com que objectos interage, o que é que significa ter uma rotina diária? Para um 

efeito pleno, criar artefactos, sons e vídeos do que significa para essa pessoa viver nesse mundo. 

Construir uma visão antecipada funcional do futuro utilizando estes três níveis de pensamento oferece-

lhe a mentalidade para pensar holisticamente sobre o futuro. Também o ajuda a detectar sensibilidades, 

fraquezas, e dependências com outras alternativas, incluindo previsões de outros. 
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Há também algumas armadilhas a evitar no caminho para se tornar um futurista. Uma delas é fazer 

previsões. A previsão é sobrestimada e ineficaz, por isso, não se coloque num canto ao fazê-las. Em vez 

disso, forneça ao seu público as ferramentas para descobrir diferentes possibilidades do futuro. 

Tudo isto provavelmente parece demorado, mas não tem de o ser. Um bom futurista pode provocar uma 

conversa imaginativa e produzir resultados rapidamente. 

Siga estes passos e estará no bom caminho para se tornar um futurista. Ao fazê-lo, pode empurrar a sua 

empresa para fazer do futuro uma ferramenta de planeamento empresarial e estratégico, bem como uma 

actividade imaginativa. Não deve ser mutuamente exclusivo. A observação do futuro pode resolver a 

ansiedade dentro da sua empresa e produzir melhores resultados, tanto a curto como a longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Aulas/Actividades:  

- Ligado ao Tópico 1 – Planos de Aula 1 to 4 
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TÓPICO 2 CRIATIVIDADE 
 

 

 

Este tópico visa desenvolver várias ideias e oportunidades para criar valor; explorar 

e experimentar abordagens inovadoras e combinar conhecimentos e recursos. 
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2.1.  Definição 
 

 Definição:  

A criatividade é a capacidade do ser humano de construir e/ou produzir algo novo e original, com um 

objectivo em vista. Vem da procura de uma solução inovadora. Neste sentido, uma pessoa criativa é 

aquela que, além de se preocupar com os interesses dos outros, é também curiosa, corajosa, e não só 

pensa de uma forma convencional. 

Contudo, pôr a criatividade em prática nem sempre é uma tarefa fácil. É necessário que o indivíduo 

encontre uma actividade que desperte a sua curiosidade, para que esta possa emergir e fluir mais 

facilmente. Outro ponto importante é estruturar a tarefa, porque desta forma a pessoa pode ter 

percepções criativas com mais agilidade. 

É por isso que a importância do processo criativo, onde o indivíduo planeia as suas actividades com 

criatividade, esforço e inovação, e assim constrói um produto/idea que tem algum valor, tanto para ele 

como para o resto da sociedade. 
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2.2. Importância da criatividade 
 

Quando falamos de criatividade, todos pensam que isto é algo que vem facilmente para certas pessoas, 

que acabam por ser vistas como mais criativas e mais solucionadoras de problemas do que outras.  

Isto pode até ser verdade, contudo, mesmo estas pessoas, que têm a sua criatividade no coração, têm um 

guião e realizam alguns processos, que as ajudam a deixar as ideias mais frescas na sua mente e assim 

encontrar soluções verdadeiramente criativas para lidar com as situações mais desafiantes da sua vida 

quotidiana. 

Neste sentido, o processo criativo é configurado como um passo a passo que algumas pessoas seguem e 

que todos nós podemos elaborar o nosso próprio e segui-lo, com o objectivo de estimular a criatividade 

nas nossas mentes e aplicá-la nas mais diversas áreas da vida.  

Isto é algo verdadeiramente importante para a nossa existência e desenvolvimento, uma vez que nos 

permite estar sempre à frente, pois com a implementação de hábitos, que podem ser praticados 

diariamente, a nossa criatividade é despertada e, assim, somos capazes de lidar de forma muito mais hábil 

com os desafios rotineiros que a vida nos impõe. 

1) Acções que resultam em processo criativo  

Há três ações que, quando postas em prática, resultam no processo criativo, são elas:  

Atenção: refere-se ao momento em que a pessoa vê um problema ou uma oportunidade; 

Fuga: o indivíduo deixa de pensar apenas na realidade actual e abre a mente a novas ligações; 

Movimento: a pessoa explora a sua imaginação, gera novas ideias e faz ligações inéditas. 

 

Se observarmos bem, estas três acções acontecem frequentemente na nossa vida diária, quando nos 

deparamos com um problema e estamos constantemente a reflectir sobre ele; quando deixamos de 

pensar sobre ele e acabamos por encontrar uma solução para este desafio, expandindo a nossa 

consciência e pensando noutras coisas; ou quando estamos a mover o nosso corpo, realizando uma 

actividade física, por exemplo, e a nossa mente sente-se estimulada por ele e acaba por encontrar as 

soluções que tanto procurávamos para lidar com as situações problemáticas que nos incomodavam.  

Estando mais conscientes de tudo isto, as hipóteses de desenvolver um processo criativo que o ajudará 

verdadeiramente a despertar a sua criatividade aumentam constantemente de forma significativa, uma 

vez que quando se deparar com um problema, irá pôr em prática uma destas acções e terá mais hipóteses 

de encontrar uma solução criativa para ele, muito mais rapidamente do que outras. 

2) Como estimular a criatividade através do processo criativo 

O processo criativo ocorre através da prática de hábitos diários, que nos ajudam a estimular a nossa 

criatividade, tornando-se cada vez mais inovadores e vencedores de obstáculos e desafios.  
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Assim, para que possa compreender um pouco mais sobre que hábitos estamos a falar, aqui estão algumas 

das formas de trabalhar a criatividade na sua mente. Continue a lêr e confira: 

Leia mais e leia tudo sobre o assunto: Ler é algo que pode expandir os nossos horizontes, uma vez que 

nos apresenta sempre novas realidades. Neste sentido, ler mais e ler tudo, ou seja, livros, jornais, revistas, 

artigos na Internet, entre vários outros materiais, ajudá-lo-ão a despertar a sua criatividade; 

Faça algo novo todos os dias: mesmo que seja um novo caminho para o trabalho, veja programas e vídeos 

que nunca viu, realize actividades que sempre quis, mas nunca teve coragem, finalmente, 

independentemente da acção, o importante é que invista na realização de algo novo todos os dias, porque 

desta forma a sua mente trabalhará sempre com novas realidades e encontrará cada vez mais soluções 

criativas para os desafios que surgem;  

Brainstorming: actividade individual ou em grupo para explorar, através de pensamentos e experiências, 

o maior número de ideias possível; 

Ir a centros criativos: onde pessoas com interesses e objectivos comuns trocam ideias e trabalham em 

conjunto; 

Going to cultural environments: lugares onde a pessoa pode estimular a curiosidade e adquirir 

conhecimentos; 

Estimular o esforço: para exercer a criatividade, a pessoa deve trabalhar intensamente para atingir os 

objectivos desejados; 

Ter a vontade de fazer algo sem precedentes: o processo criativo baseia-se em sair do ordinário, do 

convencional, pelo que o indivíduo deve “pensar fora da caixa” e não se contentar com as primeiras 

respostas ou soluções que lhe vêm à cabeça. 

3) Benefícios do processo criativo 

O processo criativo traz benefícios tais como: 

 Inspira tendências; 

 Gera soluções e inovações; 

 Resolve problemas; 

 Estimula a coragem e a ousadia; 

 Promove o diferencial competitivo; 

 Facilita a comunicação; 

 Encoraja o crescimento pessoal e profissional; 

 Encoraja a diversidade; 

 Ultrapassa limites; 

 Contribui para a construção de uma sociedade e de um mundo melhores. 

Através de factores como a curiosidade, emoção, vontade de inovar, imaginação e movimento, cada ser 

humano pode exercer criatividade e assim oferecer soluções, ideias, produtos e serviços que contribuem 

não só para o seu crescimento individual, mas também para a sociedade como um todo.  
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2.3. Criatividade e Inovação  
 

Criatividade significa provocar o potencial da mente para conceber novas ideias. Este conceito manifesta-

se de várias formas, mas torna-se um bem que não pode ser medido. 

Por outro lado, a inovação é completamente mensurável. É a introdução de mudanças em sistemas 

relativamente estáveis. Também se preocupa com o trabalho necessário para tornar uma ideia viável. 

Em geral, é difícil identificar um lugar onde a inovação não seria essencial. Embora algumas empresas 

dependam mais deste recurso do que outras, é uma competência necessária para todos 

1) Oferece uma vantagem competitiva 

A capacidade de antecipar a concorrência é uma das razões mais importantes para a inovação. 

As empresas bem sucedidas são capazes de manter operações, serviços e produtos relevantes para as 

necessidades dos clientes e para as condições de mercado em mudança. A inovação aumenta as suas 

hipóteses de reagir e descobrir novas oportunidades. 

2) Ajuda a maximizar o ROI (Retorno do Investimento) 

O aumento da vantagem competitiva e a inovação contínua resultam geralmente num aumento da 

rentabilidade. 

Embora medir o ROI da inovação possa ser um desafio para o empreendedorismo, investir na mudança é 

uma boa alternativa à melhoria dos números. 

3) Traz impactos positivos para a cultura organizacional 

A inovação também beneficia a cultura empresarial ao aumentar a capacidade de adquirir, criar e fazer o 

melhor uso das competências, capacidades e conhecimentos. 

Além disso, ajuda a construir o hábito da aprendizagem contínua e do desenvolvimento pessoal e 

colectivo. 

4) Aumenta a produtividade 

O crescimento económico é impulsionado por melhorias tecnológicas, que reduzem os custos de 

produção. Neste sentido, diferentes soluções de automação reduzem o trabalho manual, o retrabalho e 

as falhas. 

Por exemplo, é possível utilizar um gestor de projecto para atribuir, monitorizar e prioritizar tarefas. Pode 

usar outros métodos para o fazer, mas é aconselhável começar cedo para responder a exigências 

específicas. 

medida que as suas necessidades mudam, pode actualizar a ferramenta em qualquer altura e assim 

permanecer produtivo.  
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2.4. Tipos de Inovação 
 

A inovação encontra-se em vários segmentos.  

1) Inovação de produtos 

Inclui lançamentos de produtos, bem como alterações de design a outros já estabelecidos. Pode também 

referir-se à utilização de novos materiais ou componentes no fabrico de um artigo. 

2) Inovação de serviços 

Refere-se a todos os tipos de prestação de serviços, mesmo que não seja activamente vendida, tais como: 

logística, centro de ombudsman, consultoria de vendas, telecomunicações, etc. 

3) Inovação do modelo de negócio 

A inovação do modelo empresarial engloba a diferenciação em estratégia, marketing, cadeias de 

fornecimento, criação de valor, estruturas de preços ou de custos. 

4) Inovação de processos e tecnologia 

Estas são inovações tecnológicas na área dos processos de produção ou software para aplicações. As 

inovações de produtos, melhorias de qualidade ou redução de custos andam geralmente de mãos dadas 

com inovações de processos e tecnologias. 

5) Inovação Organizacional 

Afecta directamente a estrutura da organização. Pode acontecer com processos ou na área da gestão, por 

exemplo. São adoptadas novas ferramentas para medir a satisfação do cliente, optimizar processos ou 

reduzir custos. 

6) Inovação social 

Neste tipo, o objectivo não é necessariamente o lucro. O benefício vem para a própria sociedade através 

da inovação na educação, redução da pobreza, igualdade de oportunidades, saúde e qualidade de vida. 

7) Inovação Ambiental 

Todas as ideias que contribuem para a melhoria do ambiente são inovações ambientais. Trata-se 

principalmente de produtos amigos do ambiente, contribuições para a protecção ambiental ou redução 

de emissões. 

8) Inovação técnica 

Utiliza a tecnologia de novas formas para melhorar os fluxos de trabalho e metodologias empresariais, 

bem como para melhorar a eficiência na organização. 

Alguns exemplos incluem automação de processos, desenvolvimento de tecnologias para o mercado ou 

implementação de práticas tecnológicas para aumentar a produtividade. 
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9) Inovação Empresarial 

Acontece mais frequentemente através da colaboração e dos esforços combinados de uma equipa. 

Mostra como os colaboradores, o público ou outro grupo organizam em conjunto a investigação e o 

desenvolvimento. 

10) Inovação de Marketing 

Investigação, desenvolvimento e implementação de novas práticas e tecnologias que aumentem a 

eficiência e eficácia da estratégia de marketing. 

A inovação no marketing digital, bem como outros tipos, é capaz de proporcionar uma enorme vantagem 

competitiva. 

11) Valorizar a inovação 

Melhorias concebidas para reduzir os custos, ao mesmo tempo que diferencia o produto no mercado, 

eliminando etapas desnecessárias no ciclo de produção. 

Finalmente, a inovação bem sucedida requer pensar em grande escala e imaginar uma gama completa de 

possibilidades. Implica prever um futuro que nem sempre é previsível. 
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2.5. Ferramentas para ideias criativas e inovadoras 
 

 

1) Lista de atributos 

Aqui divide-se um problema em partes mais pequenas para o investigar. O primeiro passo é listar os 

atributos do objecto. Vamos considerar uma escova de dentes: cerdas, forma, tamanho, espessura, etc. 

O segundo passo é considerar os valores positivos e negativos de cada característica. Finalmente, 

modificar o que é necessário. Esta técnica criativa ajuda-o a ter ideias inovadoras na concepção de novos 

produtos. 

2) Biomimética 

Com este recurso, copia-se ideias e projectos da natureza para resolver problemas humano. Aqui a 

natureza é tratada como um fornecedor de soluções. Estas dicas e técnicas criativas podem ser usadas 

para resolver problemas de engenharia. A lógica é que os organismos biológicos e os seus órgãos têm 

evoluído ao longo dos anos e são, portanto, fiáveis. 

3) Brainstorming clássico 

É uma técnica de grupo. Reúna uma equipa, escreva o problema numa caixa que todos possam ver. Em 

seguida, peça a cada pessoa que apresente as suas propostas. Quanto mais melhor. 

Um facilitador anotará as ideias. Não há censura ou avaliação de ideias, apenas geração. Uma vez que as 

ideias tenham sido escritas, procure um consenso sobre quais delas podem ser consideradas mais tarde. 

4) Analogia pessoal 

Esta técnica criativa envolve a personificação de objectos animados ou inanimados ou a identificação com 

conceitos ou objectos. Pega-se num conceito e personifica-o, dando-lhe emoções e sentimentos 

humanos. 

Depois comunica a personificação, as emoções e as relações com a ajuda de encenações ou fotografias. 

O passo seguinte é fazer ligações entre o analógico e o sujeito. E, finalmente, anotar os conhecimentos 

obtidos. 

5) Lista de verificação de melhorias 

Serve para analisar a ideia e prepará-la para a implementação. As etapas envolvem moldar, adaptar, 

modificar, reforçar, analisar possíveis defeitos, comparar com a situação actual e, finalmente, preparar o 

protótipo. 

6) Selecção negativa 

Esta é uma técnica criativa para classificar ideias. Revê o problema para ver o que está a tentar alcançar. 
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Em seguida, classifica as ideias nas categorias "Não" e "Talvez". Considera todos os aspectos da 

implementação das ideias, tais como custo, logística, etc. O objectivo é resumir a melhor ideia que tem 

maior probabilidade de ser aceite. 

7) Técnica dos seis chapéus 

É uma técnica criativa que se pode utilizar quando se necessita de diferentes tipos de pensamento. Muito 

útil para explorar ideias inovadoras e decidir qual delas deve ser seguida. 

Seis chapéus de cores imaginárias em preto, branco, verde, vermelho, amarelo e azul denotam várias 

características. Para aqueles que fazem este exercício, o significado de cada cor é explicado em primeiro 

lugar. 

Em seguida, analisam-se as ideias, compreendendo o chapéu com que se está a fazer a análise. Assim, 

factores como o custo, controlo, benefícios, obstáculos, lógica, viabilidade, entre outros, são considerados 

na avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Aulas/Actividades:  

- Ligado ao Tópico 2 – Plano de aulas 5 e 6 
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TÓPICO 3 Motivação e preserverança  
 

 

 

 

Este tópico proporcionará alguma compreensão e competências importantes em 

matéria de motivação e estabilidade pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligado a 'Competências Empreendedoras'.   

- Capacidade de apresentação: Referir-se a todas as qualidades de que necessita, de modo a 

criar e fornecer uma apresentação clara e eficaz 

- Capacidade de comunicação: Intercâmbio de informação através da fala, da escrita  
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3.1. Conceitos básicos 
 

 

 

Em termos básicos, a motivação é a força motriz para atingir determinados objectivos. É um estado 

temporário e dinâmico, que não deve ser confundido com traços individuais ou estados emocionais, 

mesmo que estejam ligados. A motivação estimula o indivíduo nos seus esforços para alcançar os 

objectivos desejados, na maioria das vezes sucessos, recompensas, prémios (principalmente no 

desporto), mas é também importante para que as actividades diárias ou de rotina alcancem um 

determinado resultado. 

Geralmente, existem dois tipos de motivação: interna e externa: 

- Motivação interna - ocorre quando as pessoas estão motivadas internamente para criar ou fazer algo 

que lhes cause satisfação. 

- Motivação externa - ocorre quando as pessoas são motivadas por estímulos externos, tais como 

dinheiro, reconhecimento, prémios, prestígio, em casos específicos - pressão dos pares, coerção, medo 

e ameaças. 

Por outro lado, a perseverança é uma determinação persistente de se ater a um plano ou linha de acção, 

sem ter em conta o desânimo, a oposição ou o fracasso anterior. Está intimamente relacionada com a 

motivação, mas não são permutáveis. 
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Plano de Aulas/Actividades:  

- Ligado ao Tópico 1 - Plano de Aula 1 - Actividade 1  

Exercício: fazer pesquisa online e encontrar uma empresa global, onde os empregados 

tenham o prazer de trabalhar. Fique atento aos seus comentários sobre a gestão. Fique 

atento aos seus comentários sobre o que mais os motiva. 

 

3.2.  Como se motivar 
 

 

Encontrará muitos recursos (online e offline) e cursos sobre auto-motivação, que podem ser longos e 

por vezes com resultados questionáveis. No entanto, existem algumas técnicas simples que pode utilizar 

para manter a sua motivação, que são apoiadas pela ciência. 

1. Get positive! 

1. Seja positivo! 

Quando é que mais procrastinamos? Quando estamos de mau humor.  

A procrastinação é uma técnica de gestão do humor, embora de vistas curtas. Mas somos mais 

propensos a ela quando pensamos que vai realmente ajudar. A maior procrastinação ocorreu entre os 

estudantes de mau humor que acreditavam que o seu humor podia ser alterado e que tinham acesso a 

distracções divertidas. 

Entretanto, a investigação mostra que a felicidade aumenta a produtividade e torna-o mais bem 

sucedido. 

Nenhuma pequena parte da motivação desempenha um papel de optimismo. Então, como é que se fica 

optimista se não se está a sentir? Os cientistas cognitivos sugerem acompanhar o progresso que se está 

a fazer e celebrá-lo. A investigação académica descobriu que nada é mais motivador do que o progresso. 

2. Get rewarded! 

Rewards feel good. Penalties feel bad. And that’s why they both can work well for motivating you. 

Research shows that rewards are responsible for three-quarters of why you do things. 

Researchers find that perceived self-interest, the rewards one believes are at stake, is the most 

significant factor in predicting dedication and satisfaction toward work. It accounts for about 75% of 

personal motivation toward accomplishment. – Dickinson 1999 

In short - treat yourself whenever you complete something on your to-do list. (Yes, this is how you train 

a dog but it is proven that it will work for you too.) 

If you can’t find a reward awesome enough to get you going, try the “commitment device” instead: 
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Give your friend 50 euros. If you get a task done by 5 PM, you get your 50 euros back. If you don’t 

complete it, you lose the 50 euro. Your to-do list just got very emotional via positive punishment. 

3. Obter a pressão dos pares! 

A investigação mostra que a pressão dos pares ajuda mais as crianças do que as magoa. Se se rodeia de 

pessoas que se quer ser, será muito menos tributário fazer o que se deve fazer.  

Quando as pessoas se juntam a grupos onde a mudança parece possível, o potencial para que essa 

mudança ocorra torna-se mais real. - Charles Duhigg (2012), O Poder do Hábito: Porque fazemos o que 

fazemos na vida e nos negócios 

Um grande projecto de investigação, que estudou mais de 1000 pessoas desde a juventude até à morte, 

descobriu isso: 

Os grupos a que se associa determinam frequentemente o tipo de pessoa que se torna. Para as pessoas 

que querem melhorar a sua saúde, a associação com outras pessoas saudáveis é normalmente o 

caminho mais forte e directo da mudança. - O Projecto da Longevidade (2012) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alguns exemplos de auto-motivação 

a) Um homem que vai trabalhar apenas como meio de pagar as contas, manter a sua família longe 

das suas costas e agradar ao seu patrão não é auto-motivado; um homem que não precisa de 

forças externas para fazer a caminhada para o trabalho todos os dias e encontra realização no 

que faz é auto-motivado 

b) A estudante que só completa os seus trabalhos de casa porque os pais a recordam ou a 

chateiam, ou porque a põem de castigo quando ela não os completa, não é auto-motivada; a 

estudante que completa os seus trabalhos de casa sem qualquer instigação porque quer 

aprender e ter sucesso na escola, é auto-motivada 
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c) A mulher que só vai ao ginásio quando os seus amigos a arrastam para lá ou porque o seu 

médico é inflexível quanto à necessidade de fazer exercício físico para ficar saudável não é auto-

motivada; a mulher que gosta da forma como o exercício físico a faz sentir e programar o seu 

tempo no ginásio quer alguém a encoraje ou não é auto-motivada 

 

5. Exemplo de Motivação nos Negócios 

"Os empresários estão dispostos a trabalhar 80 horas por semana para evitar trabalhar 40 horas por 

semana para outra pessoa". - Lori Greiner 

A maioria dos empresários que iniciam um negócio são motivados por dois factores-chave: a liberdade e 

a capacidade de expressar as suas próprias ideias. Há um enorme risco na gestão de um negócio, mas a 

ideia de trabalhar para outra pessoa traz-lhes mais sofrimento o risco de terem o seu próprio negócio. 

Ou, alguns argumentariam que a dor de "nunca tentar" é mais do que a dor de "falhar". 

O mais provável é que um pequeno empresário tenha colocado uma enorme quantidade de tempo, 

dinheiro e energia no seu empreendimento. Não há garantias de sucesso. Um exemplo de motivação 

dentro do negócio é manter as portas abertas e evitar ter de regressar ao mundo empresarial. 

Outro empresário pode estar motivado a aumentar as receitas e, portanto, decidir investir mais dinheiro 

em marketing. Ela pode não ter realmente dinheiro para isso, mas quanto mais forte for a motivação para 

atrair novos clientes, mais provável será que faça o que puder para que mais pessoas saibam que o seu 

negócio existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicas:  

- Ter sempre uma lista de afazeres 

- Faça algum tipo de sistema de recompensa para si 
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3.3. Como motivar outros 
 

Tal como notámos até agora, a motivação é poderosa. Prevê melhor o sucesso do que a inteligência, a 

capacidade, ou o salário.  

Embora o nível de motivação esteja altamente correlacionado com o sucesso, contudo, a fonte de 

motivação varia muito entre indivíduos e não está relacionada com o sucesso. - Bashaw e Grant 1994 

Isso levanta a questão, o que é preciso para que os outros dêem realmente o seu melhor? Iremos rever 4 

métodos, que se revelaram eficazes ao longo dos anos. 

1. Pare de suborná-los 

Quando os actores perguntavam ao grande realizador de cinema Alfred Hitchcock "Qual é a minha 

motivação?" ele respondia: "O teu salário". As recompensas funcionam definitivamente, como notámos 

anteriormente, mas como alguns investigadores descobriram: as recompensas apenas motivam as 

pessoas a receber recompensas. Quando as recompensas desaparecem, as pessoas param. E se quiserem 

algo que não seja trabalho manual básico - se estiverem a fazer trabalho criativo ou analítico - as 

recompensas podem, na verdade, ter um tiro pela culatra. 

É preciso pagar às pessoas, mas deve pagá-las apenas o suficiente para tirar a questão do dinheiro da 

mesa. Em suma - para tarefas complexas estamos mais motivados pela necessidade de autonomia, 

domínio e propósito. 

Portanto, se as recompensas são problemáticas, o que é que funciona? 

2. Fazê-los sentir algo 

Falamos frequentemente de pessoas motivadas por vingança, ciúmes, medo, paixão. Pode parecer 

contra-intuitivo, mas esses sentimentos têm muito em comum, e são um poderoso motivador. Raramente 

fazemos algo que não sentimos e é muito difícil resistir às coisas que sentimos. É a forma como o cérebro 

humano está estruturado. 

Concentra-se nas emoções. Saber algo não é suficiente para causar mudanças. Fazer com que as pessoas 

(ou você mesmo) sintam algo. - Chip e Dan Heath (2010), Switch: Como mudar as coisas quando a 

mudança é difícil 

Pensamos muitas vezes no local de trabalho como menos emocional, mais formal e sério. E no que diz 

respeito à motivação, a investigação concluiu que esta não é uma ideia muito boa. É muito mais produtivo 

se conseguirmos mudar o comportamento individual, abordando os sentimentos dos empregados. 

...o cerne da questão está sempre em mudar o comportamento das pessoas, e a mudança de 

comportamento acontece em situações de grande sucesso, principalmente falando com os sentimentos 

das pessoas. - Chip e Dan Heath (2010), Switch: Como mudar as coisas quando a mudança é difícil 

Portanto, qual é a coisa mais poderosa que as pessoas podem sentir se quiserem aumentar a motivação? 
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3. Enfatizar o progresso 

A investigação de Teresa Amabile de Harvard descobriu que nada é mais motivador do que o progresso. 

Este padrão é o que chamamos o princípio do progresso: de todos os eventos positivos que influenciam 

a vida laboral interior, o mais poderoso é o progresso no trabalho significativo; de todos os eventos 

negativos, o mais poderoso é o oposto do progresso - retrocessos no trabalho. Consideramos isto como 

um princípio fundamental de gestão: facilitar o progresso é a forma mais eficaz de os gestores 

influenciarem a vida laboral interior. - Teresa Amabile (2011), O Princípio do Progresso: Utilizar 

Pequenos Ganhos para Ignorar Alegria, Envolvimento, e Criatividade no Trabalho 

Uma quantidade consistente de pequenos sucessos produz muito mais felicidade do que 

ocasionalmente perseguir grandes marcos. 

A satisfação com a vida é 22% mais provável para aqueles com um fluxo constante de pequenas 

realizações do que aqueles que só manifestam interesse em grandes realizações. - Orlick (1998), The 100 

Simple Secrets of Successful People (Os 100 Segredos Simples de Pessoas Bem-Sucedidas) 

O seu objectivo é ter uma quantidade constante de desafio, realização e feedback, tanto para fins 

motivacionais, como para evitar burnout e aborrecimento.  

Por outro lado, quando não sentimos progresso, quando sentimos que o nosso trabalho é inútil, a 

motivação morre. 

Assim, fazemo-los sentir algo. Demonstrou progresso. Como mantém a motivação a fluir? 

4. Formar um culto (mas não literalmente) 

A ideia principal aqui é ter uma crença partilhada, uma história de algum tipo. Algumas das melhores 

culturas empresariais são tecnicamente cultos - um grupo de pessoas unificado por uma ideia 

provocadora. Uma cultura devidamente concebida acaba muitas vezes por parecer cultos em 

retrospectiva, mas esse não é o princípio inicial de concepção. Não deve pensar muito sobre como pode 

fazer a sua empresa parecer bizarra a estranhos. No entanto, é preciso pensar em como se pode ser 

suficientemente provocador para mudar o que as pessoas fazem todos os dias. 

Olhando para a investigação: O que é que dá sentido à vida? Histórias. O que é que dá sentido ao trabalho? 

Histórias. O que cria unidade e moral? Histórias: 

Instituições que podem comunicar uma narrativa histórica convincente inspiram frequentemente um tipo 

especial de compromisso entre os funcionários. É esta dedicação que afecta directamente o sucesso de 

uma empresa e é fundamental para a criação de um forte legado empresarial. 

É um exemplo rebuscado, mas adequado: Acredita-se que uma das razões pelas quais Lincoln foi um 

presidente tão bom foi porque era um grande contador de histórias. 

Todas as mensagens motivadoras, desde o marketing da Apple até ao discurso "Eu tenho um sonho" de 

Martin Luther King, fazem a mesma coisa: começam com "Porquê". 

5. Ter em mente a hierarquia de necessidades de Maslow (também conhecida como a pirâmide 

de necessidades) 
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Abraham Maslow explicou lindamente na sua teoria que a motivação humana tem uma estrutura 

hierárquica que ele chama de teoria da hierarquia das necessidades. Aí ele centra-se em cinco 

necessidades fundamentais que as pessoas sustentam. Elas são fisiológicas, de segurança, sociais, de 

estima e de auto-actualização. As necessidades fisiológicas são as necessidades básicas humanas como 

alimentação, abrigo, água, sexo, etc. Segurança significa segurança e protecção contra danos emocionais 

mentais e físicos. As necessidades sociais referem-se basicamente às necessidades de simpatia e de posse. 

Isto afirma que uma pessoa esforça-se por manter boas relações com todos os colegas ou com o seu 

grupo, podendo assim dar uma melhor atenção à família e aos amigos. A fim de que todas as pessoas 

tenham necessidade de uma avaliação inabalável e elevada de si próprias, guiará a auto-estima e a 

admiração que lhes é dada pelo público. A auto-estima pode ocorrer a partir de factores internos e 

externos. Os factores que persuadem internamente são a realização, o respeito próprio e a soberania e 

os factores que influenciam externamente são o reconhecimento, as avaliações e o estatuto social. 

 

3.4. Como ultrapassar bloqueios motivacionais  
 

Chega uma altura nas nossas vidas em que chegamos a uma fase em que sentimos que os nossos níveis 

de motivação estão a degradar-se. É uma experiência comum pela qual todos e cada um de nós tem de 

passar. Não é que nos queiramos sentir desmotivados, é apenas que a nossa mente atinge um nível 

intenso de exaustão que chegamos a uma conclusão fazendo uma falsa crença, que estamos cansados e 

não podemos continuar. Estes são sinais clássicos de um bloqueio motivacional. Se está a experimentar 

bloqueios motivacionais, há poucas abordagens que pode adoptar para ultrapassar as questões, e 

algumas perguntas, precisa de se colocar a si próprio. 

 

1. Que tipo de resposta tem para os desafios? 
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Há dois tipos de pessoas - o "porquê incomodar" e o "porquê não". Uma pessoa "porquê incomodar" 

sempre se afastará da situação, encontrando com confiança desculpas e razões para evitar o problema. 

Enquanto que, uma pessoa com a atitude "porque não?" nunca desistirá da tarefa e preferiria tentar 

encontrar formas de fazer as coisas. Como pode imaginar, a percepção "porquê incomodar?" pode ser 

um grande obstáculo à motivação de uma pessoa. 

Se se encontrar numa posição semelhante, então é provavelmente altura de quebrar o hábito e adoptar 

uma atitude diferente em relação às questões. 

2. Onde está o seu foco - no raciocínio ou nos resultados? 

"Ou tem razões, ou tem resultados". Provavelmente já ouviu este aforismo, e deve saber - é verdade. As 

pessoas enquadram-se sempre em duas categorias quando se trata de trabalhar para os seus objectivos. 

Há aqueles que encontram todas as razões desnecessárias para não conseguirem realizar os seus sonhos, 

e depois há aqueles que simplesmente se concentram no resultado, apesar de todas as razões. 

Muitas vezes as pessoas são incapazes de alcançar os seus objectivos porque caem involuntariamente na 

armadilha da desmotivação. Para levar uma vida mais feliz, satisfeita, saudável e rica, é preciso 

concentrar-se nos resultados e não nas razões. 

 

3. "Não pode ser feito" ou "Vamos tentar fazer isso"? 

Muitas vezes, quando somos confrontados com um desafio, a primeira resposta que encontramos é: "Não 

pode ser feito". Quando as nossas mentes se fixam na noção de que algo é incapaz de alcançar, acabam 

por acreditar que as suas respectivas metas ou objectivos são realmente incapazes de alcançar. Desta 

forma, deixam que a desmotivação encontre o seu caminho e são incapazes de alcançar os resultados 

desejados que procuravam. 

Uma simples mudança de mentalidade tem permitido a muitos investigadores quebrar novos 

fundamentos e alcançar grandes resultados. Muitas grandes mentes têm inovado resultados 

inimagináveis com uma simples mudança de pensamento. Deve concentrar-se em mudar a mentalidade, 

e os resultados seguir-se-ão. 

4. É você quem deve cumprir as regras, ou você quebra-as para conseguir mais? 

Esta pode ser controversa, mas ao longo dos anos ideias revolucionárias e pessoas conseguiram grandes 

coisas quando não se conformaram com as normas geralmente aceites.  

Da mesma forma, se sente um bloqueio de motivação, então é altura de sair do seu ciclo de rotina e 

quebrar as regras para poder fazer o que a sua mente lhe diz ou o que acredita ser a coisa certa a fazer. É 

a única forma de sair da sua própria armadilha de temperamento e fazer algo que valha a pena. 

Fazer as coisas repetidamente e não ver as mudanças acontecerem da forma que desejamos pode 

realmente enervar-nos. Mas, se estivermos motivados, então podemos fazê-las funcionar a nosso favor. 

Então, que tal desistir da sua desmotivação e pegar em si próprio para fazer grandes coisas?  
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TÓPICO 4 Tomar a iniciativa (Planeamento e gestão) 
 

 

Este módulo fornecerá informações e competências no tópico crucialmente 

importante de planeamento e gestão de tarefas para um grupo ou pequena equipa. 

Também se debruçará sobre o lado prático da vida empresarial diária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligado a “Competências Empreendedoras”   
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4.1. Assumir responsabilidades  
 

 

 

 

1.O que é um comportamento responsável? 

Alguns podem pensar que ser responsável é a mesma coisa que ser responsável. Em pesquisas recentes, 

contudo, sugere-se que estas são mentalidades bastante diferentes. Ser responsável significa que se é 

responsável e disposto a aceitar os resultados ou resultados de um projecto ou actividade. Mas a 

responsabilidade vai muito mais longe. É a mentalidade que diz: "Sou a pessoa que deve fazer com que 

isto aconteça", quer seja devido à sua crença ou porque o seu trabalho exige isto de si, ou porque existe 

alguma força social que o obriga a esta obrigação. 

O líder responsável exibe este comportamento em múltiplas direcções. Influencia a forma como o líder se 

comporta com os subordinados, mas é igualmente forte na relação com um chefe imediato e com outros 

departamentos da organização. Finalmente, engloba um conjunto global de valores e atitudes. 

2.Saiba como liderar os seus subordinados/parceiros  

Com os subordinados, os líderes manifestam a qualidade do comportamento responsável através de uma 

vontade de assumir o comando e não de se esquivar às decisões. Significa renunciar a ser "um do grupo" 

e, em vez disso, aceitar o papel do líder. Não é muito diferente quando se tem parceiros, mas aqui assume-

se o papel de "primeiro entre iguais" - ainda se é o líder, mas sem a hierarquia habitual.  

Ser um líder significa ter uma visão baseada em resultados do seu papel. Por muito grande que seja um 

ser humano, a sua eficácia é, em última análise, definida pelos resultados que a sua equipa produz. O 

gestor responsável garante que o grupo conduz com sucesso para os resultados. 

3.Adoptar uma atitude responsável 

Uma segunda dimensão de liderança responsável não é o comportamento, mas envolve ter uma atitude 

global de responsabilidade. Poder-se-ia argumentar que uma atitude responsável se manifesta no 

comportamento. No entanto, uma atitude de responsabilidade também se manifesta de muitas pequenas 

formas. O comportamento é subtil e matizado, mas é também importante e palpável. 

O comportamento responsável inclui fazer coisas para as quais não há recompensa imediata, mas que são 

do melhor interesse da equipa. Por exemplo, a maioria das empresas não encontrou nenhuma forma 

eficiente de recompensar os executivos que levam tempo e energia para desenvolver os próximos líderes. 

Felizmente, muitos líderes continuam a levar esse papel muito a sério, apesar do facto de poderem nunca 

receber qualquer reconhecimento ou recompensa tangível por este trabalho. 

Em parte alguma a atitude do líder responsável se manifesta mais claramente do que na utilização dos 

recursos da empresa. O líder responsável utiliza os recursos com ainda maior cuidado do que se fossem 
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os seus próprios recursos. No entanto, nos casos de pequenas empresas empreendedoras, geralmente é 

este o caso, pelo que é preciso ter isto em mente. 

4.O paradoxo responsabilidade-autoridade-autoridade 

Ouvimos frequentemente os gestores lamentarem a sua falta de autoridade. Na verdade, a autoridade só 

vem depois de um líder demonstrar responsabilidade. Raramente a autoridade é simplesmente conferida 

por um executivo sénior, mas apenas ganha através de um comportamento responsável.  

"A direcção não tem poder. A gerência tem apenas responsabilidade". - Peter Drucker (1939) 

Os líderes devem exibir e exigir um comportamento responsável tanto de si mesmos como dos seus 

subordinados. Isto é o que lhes permite ter a máxima influência. 

Como pode aumentar a sua própria responsabilidade? O primeiro passo é concentrar-se no facto de já 

não ser o principal responsável pelos seus próprios resultados e resultados, mas sim pelos resultados da 

sua equipa. Não se trata do que faz, mas do que a sua equipa ou organização realiza. Este é um enorme 

salto para muitos e, em seu detrimento, muitos nunca o conseguem. 

O próximo passo é aceitar o paradoxo responsabilidade-autoridade. A combinação do seu 

comportamento responsável com a sua atitude responsável dá-lhe uma poderosa influência e acelera o 

seu crescimento de liderança.The responsibility-authority paradox 
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5.Cinco atitudes que são importantes nos locais de trabalho 

Pode parecer que as competências e a experiência são as características mais importantes de um 

empregado, mas a atitude desempenha um papel igualmente importante. Afinal de contas, de que servem 

as grandes competências profissionais sem a atitude de ver tudo isso passar? Há cinco atitudes-chave que 

as pequenas empresas devem procurar nos empregados para assegurar um ambiente profissional 

harmonioso e um pessoal produtivo. 

- Respeito pelos outros 

O respeito no local de trabalho não se estende apenas à forma como os empregados interagem com a 

direcção. As pessoas que têm auto-respeito não fazem ofertas de gestores, não importa o quê; pensam 

por si próprias e apresentam por vezes ideias alternativas, mas respeitosamente. Os trabalhadores devem 

também ter uma atitude de respeito quando interagem com clientes e clientes, bem como com colegas 

de trabalho. Os que têm este tipo de atitude estão dispostos a tratar as outras pessoas de forma educada 

e profissional, mesmo que discordem do ponto de vista da outra pessoa. 

- Entusiasmo Infeccioso Sobre a Vida 

Alguém que é entusiasta da vida em geral irradia uma energia positiva que se esfrega em todos à sua 

volta. Ela mergulha em cada projecto com interesse, aprende avidamente novas competências e ideias e 

aplica-as rapidamente ao seu trabalho. Algumas pessoas nascem com energia positiva, mas esta também 

pode ser desenvolvida. Ensine o seu pessoal a abordar cada situação, positiva ou negativa, como um 

desafio e uma oportunidade. 

Adoptar uma atitude de "copo meio cheio" na empresa e encorajar os empregados a desenvolverem o 

seu trabalho. Em breve estenderão uma atitude entusiasta aos colegas de trabalho, aos clientes e a tudo 

o que fazem. 

- Compromisso com o trabalho 

As pequenas empresas precisam de empregados que não só estejam comprometidos com os objectivos 

e iniciativas que afectam o resultado final, mas que também estejam comprometidos com as suas 

posições particulares. Os empregados projectam uma atitude empenhada, mostrando vontade de fazer o 

que for preciso para cumprir os deveres dos seus cargos e através do desenvolvimento de novas ideias 

para tornar a empresa ainda melhor. Quando indivíduos empenhados trabalham em conjunto como uma 

equipa em direcção aos objectivos da empresa, todos beneficiam. 

- Ideias Inovadoras e Encontrar Novas Formas 

Os empregados com uma atitude inovadora não hesitam em tentar algo novo ou em encontrar uma 

maneira diferente de fazer as coisas. As pequenas empresas precisam de empregados que possam pensar 

fora da caixa e inovar novas formas de realizar as tarefas existentes e de abordar os objectivos. Os 

empregados com este tipo de atitude sabem que as suas ideias podem não funcionar como a melhor 

forma de fazer algo, mas que o maior fracasso não é, pelo menos, dar uma oportunidade a novas ideias. 

- Ajuda com os outros 

É importante ter uma atitude útil no trabalho, quer isso signifique ajudar clientes e clientes com as suas 

necessidades ou ajudar os colegas de trabalho a alcançar os objectivos globais da empresa. Quanto mais 



P á g i n a  | 37 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

útil for uma atitude do empregado, mais pessoas querem estar à sua volta no trabalho e mais dispostos a 

estabelecer parcerias com esses empregados em projectos e iniciativas chave. 

 

Plano de Aulas/Actividades:  

- Ligado ao Tópico 1 - Plano de Aula 1 - Actividade 1 

Elabore um plano para as suas actividades para a próxima semana. No final da semana, bata 

se tiver conseguido realizar tudo o que foi planeado, e tente melhorar e estabelecer objectivos 

ligeiramente superiores na próxima semana. 

 

4.2.  Planear 
 

 

Em termos gerais, o planeamento é a melhor afectação de recursos para alcançar um determinado 

resultado, bem como toda a actividade de definição dos objectivos, tarefas e acções no futuro. Se for 

feito eficazmente, pode reduzir muito o tempo e o esforço necessários para atingir o objectivo. Um 

plano é como um mapa - ao seguir um plano, uma pessoa pode ver quanto avançou em direcção ao seu 

objectivo de projecto e a que distância está do seu destino. 

Os procedimentos de planeamento variam muito dependendo da dimensão da empresa, prazos, 

números financeiros, pessoas envolvidas, e muitos outros. Em cada campo, existem diferentes tipos de 

planos que ajudam as empresas a alcançar eficiência e eficácia. Contudo, existem vários passos, que 

podem ajudar na preparação para tarefas e actividades futuras: 

 

1. Estar consciente da oportunidade 

Esta fase de sensibilização é considerada por alguns gestores como um precursor do processo de 

planeamento real em vez de o tomar como uma parte real do processo. 

2. Estabelecimento de objectivos ou metas 

Os objectivos que irão orientar o curso da organização no futuro devem ser claros, concisos e específicos.  

3. Desenvolver premissas 

A previsão desempenha um papel importante na promessa. Utilizando a previsão, as organizações tentam 

responder a várias questões sobre expectativas futuras e declarações de acção. 

4. Determinação de cursos alternativos 

É sempre útil pesquisar e descobrir cursos de acção alternativos, especialmente aqueles que não são 

imediatamente aparentes. Para tal, um gestor recorre geralmente à investigação, experimentação e 

experiência para identificar e desenvolver vários cursos de acção possíveis. As pequenas empresas e start-

ups são normalmente muito flexíveis nesta abordagem, por isso não tenha medo de experimentar! 
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5. Avaliação de cursos alternativos 

Uma vez identificadas as linhas de acção alternativas depois de procurar cursos alternativos e de examinar 

os seus pontos fortes e fracos, estes devem ser avaliados à luz da forma como cada um deles ajudaria a 

organização a atingir os seus objectivos. A avaliação de alternativas inclui também a determinação dos 

custos e efeitos esperados de cada uma. A avaliação pode ser difícil devido à incerteza sobre o futuro, 

vários factores intangíveis e premissas inexactas por detrás dos planos. 

6. Selecção de um curso 

Depois de identificar as alternativas e considerar cuidadosamente os méritos de cada uma, os gestores 

terão agora de adoptar um plano e seleccionar uma linha de acção. 

Tenha em mente, que por vezes será possível seguir vários cursos em vez de um melhor curso. Tudo 

depende dos seus objectivos, e pode dar-se ao luxo de ser flexível a este respeito. 

7. Elaboração do orçamento 

As coisas estão a ficar sérias aqui! Quando se tomam decisões e se estabelecem planos, o passo final para 

lhes dar sentido é quantificá-los com números que os convertam num orçamento. 
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Ligado às “Competências Financeiras” 

 

 

 

4.3. Como delegar devidamente as tarefas 
 

Uma das chaves para construir uma equipa de sucesso é aprender como delegar trabalho a outras 

pessoas. Se fizer isto bem, pode rapidamente construir uma equipa forte e bem sucedida, capaz de 

satisfazer as exigências que os outros colocam. É por isso que a delegação é uma habilidade tão 

importante, e é uma habilidade que tem absolutamente de aprender! 

Quando delegar? 

A delegação de trabalho a outros é uma abordagem muito produtiva quando feita correctamente, no 

entanto, isso não significa que se possa delegar nada. Para determinar quando a delegação é mais 

apropriada, há poucas perguntas-chave que precisa de fazer a si próprio: 

- Esta é uma tarefa que outra pessoa pode fazer, ou é fundamental que o faça você mesmo? 

- Será a tarefa uma oportunidade para outra pessoa desenvolver novas competências ou adquirir 

novos conhecimentos? 

- Esta é uma tarefa recorrente? 

- Tem tempo suficiente para delegar esta tarefa de forma eficaz? Deve haver tempo para uma 

formação e explicação adequadas, juntamente com feedback e correcção de problemas. 

- É esta uma tarefa que deve ser delegada? Tenha em mente que algumas tarefas são cruciais a 

longo prazo (como recrutamento de novas pessoas ou tomada de decisões financeiras), e não 

devem ser delegadas. 

Quando se decide delegar uma tarefa a outra pessoa, é sempre uma boa ideia manter o controlo. Mesmo 

uma simples folha de cálculo ou prancha de cortiça irá funcionar neste caso. 

 

A quem delegar? 

Há vários factores, que deve considerar: 

- O conhecimento e a experiência do indivíduo 

- O estilo de trabalho preferido do indivíduo 

- A carga de trabalho actual da pessoa 

 

Como se deve delegar? 

Vários princípios podem ser úteis aqui: 
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- Explicar claramente o resultado desejado, e passar por todo o processo de trabalho 

- Identificar os constrangimentos e limites. Se existem linhas de autoridade, responsabilidade ou 

responsabilização que não devem ser ultrapassadas - deixar isso claro desde o início 

- Fazer corresponder o montante da responsabilidade com o montante da autoridade 

- Delegar ao nível organizacional mais baixo possível. Se for uma pequena empresa de 5-10 pessoas, 

isto nem sempre é aplicável, mas deve ter isto em mente 

- Prestar apoio, e estar pronto a responder a perguntas. A comunicação é crucial em todo o lado! 

Manter o controlo 

- Demore algum tempo a explicar porque foram escolhidos para o trabalho, o que se espera deles 

durante o projecto, os objectivos que tem, todos os prazos e prazos e os recursos à sua disposição. 

Se necessário, indique um calendário para o check-in com o progresso.  

- Ao delegar eficazmente, os líderes têm por vezes de encontrar o equilíbrio entre dar espaço 

suficiente para as pessoas utilizarem da melhor forma as suas capacidades, ao mesmo tempo que 

controlam e apoiam de perto o suficiente para assegurar que o trabalho é feito de forma correcta 

e eficaz. 
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4.4. Gerir a equipa online 
 

As equipas virtuais estão a tornar-se cada vez mais um facto da vida empresarial. Mesmo antes da 

pandemia global e das realidades de trabalho de encerramento, trabalhar à distância (online) era uma 

tendência em constante crescimento em muitos países, indústrias e campos de trabalho.  

Tenha em mente que trabalhar, gerir e liderar uma equipa online não é drasticamente diferente do 

ambiente normal de escritório, mas há poucas coisas, que ajudarão a suavizar as coisas. 

1. Ter um bom sistema de comunicação 

A manutenção de uma comunicação suave depende do que a organização decidir que funciona melhor. 

Dependendo da estrutura da equipa, a comunicação é possível de muitas maneiras; correio electrónico, 

programa de chat de texto, chat de vídeo, etc. Uma rede de comunicação é muito importante na partilha 

de informação, documentos, relatórios e outra documentação necessária - faça a sua pesquisa 

cuidadosamente antes de escolher as suas ferramentas.  

Algumas das ferramentas mais úteis para a gestão e cooperação da equipa são: 

- Google Calendar - ajuda-o a organizar o seu calendário de reuniões e a manter um registo de 

todas as reuniões entre equipas ainda maiores 

- Trello - uma ferramenta de colaboração que o pode ajudar a organizar os seus projectos e tarefas 

em quadros representados visualmente. É como um quadro branco, cheio de listas de notas 

pegajosas, com cada nota como uma tarefa para si e para a sua equipa. 

- Ferramenta de conferência áudio/vídeo - há muitas opções, tornando-se mais disponível e fácil 

de usar durante a pandemia do Coronavirus, tais como Zoom, Equipas Microsoft, Google Meet, 

Goto Meeting 

- Slack - uma plataforma de comunicação com uma grande lista de ferramentas, tais como canais 

de chat, opções de partilha de ficheiros, e integração com mais de 150 serviços de terceiros, tais 

como Google Drive, Trello, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope, 

Zendesk e Zapier. 

 

2. Estar disponível 

Pode ser isolado trabalhando virtualmente. Não faça os membros da sua equipa sentirem-se ausentes; 

esteja em contacto regular para falar não só das suas tarefas diárias, mas também, para além disso, de 

questões gerais sobre o seu dia, humor e vida social. É claro que deve ter limites, e não invadir a sua vida 

privada.  

 

3. Realizar reuniões regulares - tanto com indivíduos como com toda a equipa 
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As reuniões de equipa são o que se associa ao trabalho online, e são realmente essenciais para o progresso 

geral. É necessário ter também alguma abordagem individual, a fim de acompanhar questões individuais 

ou específicas. É realmente útil se ocasionalmente tiver reuniões individuais com cada membro da equipa 

- talvez alguns deles estejam a lutar, ou queiram mais/menos responsabilidades, e não se sintam à 

vontade para falar em frente de todos.  

 

4. Encorajar conversas informais 

Os humanos são animais sociais, e as pessoas tendem a assumir o pior se não souberem o que os outros 

andam a tramar.  Para ajudar a construir relações e confiança entre os membros, encoraje a sua equipa a 

partilhar os seus sentimentos e a conversar informalmente sempre que possível. Nada demasiado pessoal, 

algumas pequenas conversas sobre o seu dia, o tempo, os seus animais de estimação, crianças ou entes 

queridos - que podem melhorar significativamente o estado de espírito. 
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TÓPICO 5 Aprender através da experiência e trabalhar com outros 
 

 

Este tópico ensinará como extrair experiência valiosa de acções e erros passados, e como fazer com que 

a sua rede de amigos e conhecidos trabalhe para os seus objectivos e interesses mútuos. 

 

 

 

 

 

 

Ligado a “Competências Empreendedoras”    
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5.1. Aprender através da experiência - porque é importante? 
 

 

 

Na teoria educacional, é geralmente aceite que apenas através das experiências, aceitando erros e 

fracassos, podemos tirar as nossas próprias conclusões para avançarmos. Aprender é avançar e crescer, 

sem nada ou ninguém nos impedir, evitando dificuldades e obstáculos, reflectindo sobre os fracassos e 

superando-os. É geralmente irrealista esperar que alguém esteja a aprender através de experiências de 

vida de outros, apesar dos seus conselhos, insistência e orientação educacional. 

"A experiência é algo que só se obtém logo a seguir a precisar dela" -Sir Laurence Olivier 

 

Em todos os campos da vida, não só nos negócios, é muito importante compreender que cometemos 

erros porque não somos perfeitos, e isto não é um fracasso, mas faz parte do processo de 

aprendizagem. Se quisermos aprender, evoluir e melhorar-nos a nós próprios, sem dúvida, falharemos. 

Contudo, levantarmo-nos e seguir em frente torna-nos mais fortes, mais corajosos e mais sábios. Dá-nos 

uma colecção de razões para estarmos orgulhosos. 
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5.2.  Reflectindo sobre o sucesso e o fracasso  
 

A reflexão pessoal permite-nos processar e dar sentido a todas as boas (e não tão boas) experiências de 

aprendizagem e trabalho que temos tido. Qualquer pessoa pode beneficiar do envolvimento em algum 

tipo de reflexão, mas é ainda mais benéfico para todos se pudermos também encorajar outros a crescer 

através da reflexão pessoal. Não existe um método de reflexão de tamanho único. Da mesma forma, 

não há razão para limitar a reflexão sobre experiências pessoais ou profissionais. 

Reflexão é um termo genérico para aquelas actividades intelectuais e afectivas em que os indivíduos se 

envolvem para explorar as suas experiências, a fim de conduzir a uma nova compreensão e apreciação. - 

Boud, Keough, & Walker, 1985 

 

1. Benefícios 

- Ajuda-o a aprender com os seus erros. Estamos a caminho de repetir os nossos erros e fracassos 

se não reflectirmos nos nossos erros e fracassos. Podemos ser mais inteligentes e escolher 

reflectir sobre esses erros e fracassos, descobrir o que correu mal, ver como os podemos evitar 

no futuro. Os erros e falhas são ferramentas de aprendizagem valiosas porque podemos usá-las 

como trampolim para melhorar, em vez de algo que nos envergonhe ou nos perturbe 

- Ajuda-o a ajudar os outros. Ao reflectir sobre si próprio, pode ganhar muitos conhecimentos que 

podem ser uma valiosa experiência de aprendizagem também para os outros. Pode sempre 

partilhar o que aprendeu para ajudar os outros a passar pelas mesmas coisas. 

- Dá-lhe um feedback positivo. Quando reflectimos sobre as coisas que fizemos bem, permite-nos 

celebrar os pequenos sucessos na vida - tanto profissionais como pessoais.  

- Dá-nos uma perspectiva. Um erro, um fracasso, um projecto stressante ou algo semelhante pode 

parecer que significa tudo no mundo. Pode ser extremamente avassalador. Contudo, se 

demorarmos um minuto a recuar, e reflectirmos sobre estes problemas, e como no panorama 

geral eles não significam tanto, pode acalmar-nos e baixar os nossos níveis de stress. Ganhamos 

perspectiva e podemos concentrar-nos no que é mais importante 

 

2. Como superar o fracasso 

- A aceitação é a chave. Reconheça que o resultado não foi o que esperava. Isto pode ser um pouco 

doloroso, mas quanto mais depressa o aceitar, mais depressa o conseguirá ultrapassar. 

- Tenha em mente - só porque falhou, não significa que seja um fracasso. Em vez de tomar esta 

mentalidade destrutiva, deve saber que a cada tentativa que faz, o fracasso torna-se cada vez 

menos provável. Isto é porque está a aprender lições com cada fracasso 

- Todas as pessoas bem sucedidas falharam em algum momento. "Overnight" não é apenas uma 

via realista para a grande maioria das pessoas, e hoje em dia as redes sociais não prestam um 

bom serviço a este respeito. Muitas vezes só vemos os sucessos das pessoas que estamos a seguir 

ou a admirar. Os seus fracassos raramente são exibidos ao público. Não confunda os destaques 

dos meios de comunicação social das pessoas com a vida real.  
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- Diga que falhou em voz alta a alguém. Por vezes, isto pode ser um enorme alívio. Quando partilha 

a derrota que experimentou com outra pessoa, está a impedir que a vergonha dite as suas acções. 

O insucesso não precisa de ser um segredo. Ao dizê-lo em voz alta, retira-lhe o poder que o 

fracasso tem sobre si. 

- Avance. Sim, a reflexão é boa. No entanto, não quer passar muito tempo a pensar no fracasso 

antes de tomar de novo medidas depois. Aprenda a lição, e tente novamente! 
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5.3. Trabalho de equipa 
 

O trabalho de equipa é o esforço de colaboração de um grupo para atingir um objectivo comum ou para 

completar uma tarefa da forma mais eficaz e eficiente possível. É uma definição muito seca e não cobre 

nenhum dos detalhes intrincados na gestão de equipas, mas na maioria dos casos os materiais 

prontamente disponíveis falarão de equipas maiores e de grandes organizações. Neste tópico, iremos 

rever apenas os princípios mais importantes para uma gestão bem sucedida de uma equipa relativamente 

pequena. 

1. Ter um propósito, objectivos e expectativas claros 

Toda a gestão de equipas bem sucedida começa por responder a duas perguntas muito básicas - porque 

é que a equipa existe, e que objectivos precisam de ser alcançados (a nível individual e de equipa). O 

"porquê" fala com o coração e os objectivos falam com a mente. Para tirar o melhor partido das pessoas, 

é necessário abordar ambos. O "porquê" é também a cola que une as pessoas e as liga a um nível 

emocional. 

Mas ter um impulso forte nunca é suficiente. Também é preciso ter um objectivo claro sobre o que deve 

ser alcançado e que passos tomar para lá chegar. Demasiadas vezes, os gestores assumem que a equipa 

apenas sabe o que precisa de ser feito e como pode ser alcançado.  

Uma vez que as pessoas não conseguem ler mentes, é sempre necessário comunicar claramente o que 

tem de ser feito, o que se espera de cada indivíduo, e quais são os padrões. 

2. Criar confiança entre a equipa 

Uma das maiores ameaças para uma equipa se transformar num grupo de pessoas disfuncionais é a falta 

de confiança. Se os membros da equipa estão no modo defensivo porque existe uma ausência de 

confiança, então muitas vezes não se apoiam uns aos outros, coscuvilham, manipulam ou mesmo 

conspiram entre si. É um grande desperdício de energia, tempo e eficiência.  

Mas então a grande questão é, como construir confiança entre os membros da equipa? 

Surpreendentemente, as formas mais eficazes de construir confiança não são o que os líderes 

normalmente assumem. É contra-intuitivo, mas as actividades que têm um pequeno impacto na 

construção da confiança são a formação de equipas, dando reconhecimento, e transparência total.  

Por outro lado, as actividades que mais ajudarão a construir confiança estão a mostrar vulnerabilidade 

como líder, comunicando a intenção por detrás das acções, e dando seguimento aos compromissos 

assumidos. Em suma: como líder, é melhor ser humano e mostrar as suas vulnerabilidades. Mostre 

interesse genuíno nos membros da sua equipa, encoraje-os a partilhar experiências, demonstre 

credibilidade e integridade, prossiga de múltiplas formas, e comunique claramente a intenção por detrás 

das suas acções como líder. 

3. Realizar reuniões regulares de planeamento e revisão 

As reuniões podem ser uma enorme perda de tempo. Mas não se forem geridas adequadamente com 

uma intenção muito clara e específica. A equipa necessita de uma estrutura clara de planeamento e 
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monitorização, com comunicação regular presencial. Uma tal abordagem conduz ao compromisso da 

equipa, responsabilidade e orientação para os resultados. 

Como líder, certifique-se de estabelecer um quadro claro de como as tarefas serão priorizadas, delegadas 

e supervisionadas. 

4. Seja um bom coach 

De acordo com numerosos artigos de investigação, a coisa número um que os bons líderes fazem de forma 

diferente é treinar os membros da sua equipa. Demoram tempo para cada indivíduo lhes mostrar como 

as coisas podem ser feitas melhor, proporcionam encorajamento, apoio e outros recursos necessários 

para que as pessoas prosperem. Os bons líderes como treinadores escutam activamente, constroem 

relações, fazem perguntas e dão um feedback construtivo. Se quiser gerir com sucesso uma equipa, deve 

tornar-se um bom treinador. 

 

 

 

 

5.4. Networking 
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1. O básico 

Em termos gerais, o trabalho em rede é: 

- Fazer ligações com as pessoas e desenvolver relações mutuamente benéficas 

- Pedir ajuda às pessoas (sem sentir que está a impor) 

- Recolha e troca de informações, contactos e experiências 

- Ouvir 

Quer expanda a sua rede para encontrar um novo emprego, desenvolver a sua carreira actual, explorar 

novas opções de carreira, ou alargar os seus horizontes profissionais, é importante concentrar-se no 

trabalho em rede como uma troca de informações, contactos, ou experiência.  Em qualquer nível de 

indústria ou carreira, o networking ajuda-o a estabelecer ligações de uma forma pessoal e a construir 

relações de apoio e respeito para descobrir e criar benefícios mútuos. 

Hoje em dia o networking é importante porque lhe permite alcançar os seus objectivos mais 

rapidamente, aumenta a sua visibilidade, oferece opções futuras de carreira ou profissionais, e por 

último mas não menos importante - oferece uma associação com pessoas/recursos que pode utilizar 

para toda a vida. 

2. Preparar 

- Preparar uma auto-introdução que seja clara, interessante, e bem entregue.  Isto permitir-lhe-á 

iniciar uma conversa com confiança e partilhar informações sobre si e os seus interesses. 

- As últimas notícias ou posts nos meios de comunicação social podem fornecer actualizações sobre 

eventos actuais e notícias da indústria que o ajudarão a conectar-se. 

- Esteja preparado para trabalhar em rede em qualquer momento.  Pode trabalhar em rede numa 

conferência, casamento, jogo de bola ou na paragem do autocarro. Ajudará realmente se for uma 

pessoa extrovertida, mas mesmo que não o seja, há muitas oportunidades onde se pode ligar com 

pessoas num ambiente mais formal. 

- Identifique os objectivos que pretende atingir no evento de networking antes de ir (por exemplo, 

aprender mais sobre uma determinada área, para desenvolver oportunidades de 

emprego/estágio, encontrar parceiros, etc.) 

3. Crie o seu passo de elevador e ligue 

- Criar uma inclinação do elevador - uma forma rápida de se apresentar quando se faz 

apresentações a estranhos. Um passo de elevador prepara o palco para que alguém esteja 

interessado em saber mais sobre si. Pode ser utilizado numa variedade de cenários, incluindo 

conferências, feiras de carreira, visitas a escolas de graduação, visitas sociais, etc. Mantenha-o 

curto e simples, e tente fazer uma declaração inicial interessante. As pessoas estão mais dispostas 

a ouvir se lhes chamar a atenção com a primeira frase.  

- Vá onde as pessoas estão e seja visível 

- Fazer contacto visual com quem fala. A comunicação não verbal é um campo de estudo muito 

importante e complexo, mas pode ater-se ao básico - olhar as pessoas nos olhos, tentar parecer 

interessado nelas, ser educado, e sorrir! 
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Ouça mais, fale menos. Quando num novo ambiente, não vai parecer bem se parecer demasiado intrusivo.  

- Continue a mover-se pela sala. Terá mais oportunidades de ser notado, e de conhecer novas 

pessoas interessantes 

4. Envolver 

- Os primeiros 60 segundos de uma conversa com um estranho são os mais difíceis, mas tornar-se-

á mais fácil à medida que se aprende mais sobre a pessoa, a sua experiência, e interesses. Os 

pontos em comum ajudam os "estranhos" a ligarem-se. 

- Quebre o gelo com uma pergunta em aberto: Você está...?  Será que...?  Então faça uma pergunta 

em aberto: Quem? Onde? Qual? Em seguida, repita com perguntas mais abertas.  

- As pessoas melhor colocadas em rede são as melhores ouvintes.  Qualquer pessoa falará consigo 

durante dez minutos se não estiver a falar de si. 

- Tenha conversas de qualidade e não de quantidade.  Em grandes funções, contente-se com uma 

conversa de qualidade com 5-7 pessoas, que se lembrarão de si e daquilo de que falou no dia 

seguinte. 

- Seja respeitoso com o tempo.  Preste especial atenção às sugestões da outra pessoa, indicando 

que está pronta para seguir em frente. 

5. Revisão 

- Mantenha um registo após o evento da rede; faça uma lista de com quem falou para não se 

esquecer como e quando se encontrou. Um truque bem conhecido para ligar um rosto a um nome 

é durante a introdução entre os dois, repetir verbalmente o seu nome de alguma forma casual. 

Quando se apresentam, podem simplesmente dizer "Michael? Prazer em conhecê-lo, sou 

Nikolay", ou uma frase semelhante.  

- Digam "obrigado".  Mostrem a vossa gratidão por uma indicação, mesmo que não haja nenhum 

resultado da pista. 

- Cumprir promessas. Se se oferecer para "agir", cumpra com a promessa. 

- Seja persistente.  O trabalho em rede é uma tarefa sem fim. 

- Mantenha a sua "rede" informada.  Partilhe boas notícias, histórias de sucesso, recursos, e 

informação com a sua rede. 

6. Não esquecer 

- Qualidade sobre quantidade 

- Conhecer as pessoas tanto a nível pessoal como profissional 

- Reserve algum tempo para apresentar outros 

- A timidez pode ser mal interpretada como indiferença 

- Faça uma pausa, aproximando-se de alguém que conhece 

- A conversação é dar e receber 

 

7. Dez dicas rápidas para um trabalho em rede bem sucedido 

- Discurso do elevador - Descreva-se de forma concisa e impressionante. 

- Ser diferente - Diferenciar-se a si próprio. Apontar alto. Seja o melhor em alguma coisa. 
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- Ajude os outros - Ajude os outros e você será ajudado. 

- Integridade pessoal - Integridade, confiança e reputação são vitais para o trabalho em rede. 

- Visar os objectivos relevantes - Grupos e contactos relevantes para os seus objectivos e 

capacidades. 

- Planos e objectivos - Planeie o seu trabalho em rede - e saiba o que pretende. 

- Acompanhamento - O acompanhamento de reuniões e referências faz com que as coisas 

aconteçam. 

- Seja positivo - Seja uma influência positiva em todos e em tudo. 

- Esforço concentrado sustentado - Esteja concentrado - e sempre pronto. 

- Equilíbrio de vida - Ser equilibrado e fundamentado constrói segurança. 

8. Pensamentos finais 

- Cada vez que se encontra com alguém novo, está mais perto de se sentir mais confiante e de 

acreditar na sua capacidade de aprender e crescer a partir da sua rede.  A melhor rede não é 

simplesmente uma associação única, mas uma ligação contínua.  O trabalho em rede não pára 

uma vez terminado o evento ou a reunião.  Não deixe de acompanhar com aqueles que conheceu, 

manter-se em contacto, partilhar informações e oferecer-se para ajudar da forma que puder. Um 

bom método para se manter em contacto com a sua rede é através das redes sociais. 
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