Você tem um
Segredo
Empreendedor?

Conhece Luísa? Quer
descobrir o seu segredo?
Acompanhe nas páginas
seguintes a narrativa de
Luísa e como ela se
tornou empreendedora

O livro conta a história de
uma personagem ﬁctícia,
mas baseada em diversos
empreendedores reais, que
ajuda o leitor a entender o
que precisa fazer para
transformar uma ideia em
negócio, desde o processo
de planejamento até a
aplicação.
Você tem uma ideia de
negócio mas não sabe
como colocá-la em prática
ou quer superar suas
principais diﬁculdades em
empreender?

Luísa é uma personagem criada pelo autor
(Fernando Dolabela) tendo como base as
centenas de histórias e relatos de
empreendedores que ele ouviu.
Você já se perguntou se tem um perﬁl
empreendedor?
Neste primeiro capítulo do livro “O Segredo de
Luísa”, o autor nos apresenta uma verdade:
qualquer um pode ser um empreendedor, tendo
uma ideia e coragem em mãos.

Mas o que é O empreendedorismo?
De acordo com o autor, é quase instintivo,
estimulado pelo ambiente e pela comunidade. Traz
efeitos não só para o indivíduo que empreende, mas
também para a comunidade na qual ele está inserido.
E por isso, Fernando diz que empreender
contribuindo para o bem estar do local (evitando
medidas que prejudicam o meio ambiente, por
exemplo) é uma maneira de agir com ética. E é
também abrir mais portas para sua própria
empresa.

E você sabe o que é empreender?
Como iniciaria sua carreira de
empreendedor?
Como alguém se torna
empreendedor?
O empreendedor nasce pronto? Ou
seja, é fruto de herança genética?
É possível ensinar alguém a se
tornar empreendedor, a ser
empreendedor?
O empreendedorismo não é ainda
uma ciência, embora esteja entre as
ciências

Todo Empreendedor precisa estar
atento às perguntas. As perguntas
é que movem a criatividade e
geram as respostas para
oportunidades.
Luísa procurou um consultor, o
Prof Pedro para lhe orientar e
organizar o seu desejo de ser
empreendedora e realizar seu
sonho.
com as indagações com o
professor ela procurou obter mais
conhecimento, aprender a
aprender,analisar caminhos e

Os pesquisadores se perguntam: “Quais
são as características dos
empreendedores de sucesso?
Eles têm algo que os diferencia dos
outros?”
É uma tentativa de deslindar o fenômeno
empreendedor, existente desde sempre,
mas“descoberto” pela academia há
poucas décadas.

Vamos ler o Capítulo I do Livro
acesse o PDF do livro no link
abaixo. Clique na imagem

