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A palavra empreendedor (entrepreneur) tem 
origem francesa e quer dizer aquele que 
assume riscos e começa algo de novo.

Século XVII: Os primeiros indícios de relação 
entre assumir riscos e empreendedorismo 
ocorreram nessa época, em que o 
empreendedor estabelecia um acordo 
contratual com o governo para realizar algum 
serviço ou fornecer produtos.

Análise Histórica

Richard Cantillon, importante escritor e 
economista do século XVII, é considerado por 
muitos como um dos criadores do termo 
empreendedorismo, tendo sido um dos 
primeiros a diferenciar o empreendedor (aquele 
que assume riscos), do capitalista (aquele que 
fornecia o capital).

Análise Histórica



2

Século XVIII: Nesse século o capitalista e o 
empreendedor foram finalmente diferenciados, 
provavelmente devido ao início da 
industrialização que ocorria no mundo, através 
da Revolução Industrial.

Análise Histórica

No final do século XIX e início do século XX, os 
empreendedores foram freqüentemente 
confundidos com os administradores (o que 
ocorre até os dias atuais), sendo analisados 
meramente de um ponto de vista econômico, 
como aqueles que organizam a empresa, 
pagam empregados, planejam, dirigem e 
controlam as ações desenvolvidas na 
organização, mas sempre a serviço do 
capitalista.

Análise Histórica

No Brasil, o empreendedorismo começou a 
ganhar força na década de 1990, durante a 
abertura da economia. A entrada de produtos 
importados ajudou a controlar os preços, uma 
condição importante para o país voltar a 
crescer, mas trouxe problemas para alguns 
setores que não conseguiam competir com os 
importados, como foi o caso dos setores de 
brinquedos e de confecções, por exemplo.

Empreendedorismo no Brasil
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Para ajustar o passo com o resto do mundo, o 
país precisou mudar. Empresas de todos os 
tamanhos e setores tiveram que se modernizar 
para poder competir e voltar a crescer. O 
governo deu início a uma série de reformas, 
controlando a inflação e ajustando a economia, 
em poucos anos o País ganhou estabilidade, 
planejamento e respeito. 

Empreendedorismo no Brasil

A economia voltou a crescer. Só no ano 2000, 
surgiu um milhão de novos postos de trabalho. 
Investidores de outros países voltaram a aplicar 
seu dinheiro no Brasil e as exportações 
aumentaram. Juntas essas empresas 
empregam cerca de 40 milhões de 
trabalhadores. 

Empreendedorismo no Brasil

As habilidades requeridas de um empreendedor 
podem ser classificadas em 3 áreas:

• Técnicas: envolve saber escrever, ouvir as 
pessoas e captar informações, ser organizado, 
saber liderar e trabalhar em equipe. 

Empreendedorismo
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• Gerenciais: incluem as áreas envolvidas na criação 
e gerenciamento da empresa (marketing, 
administração, finanças, operacional, produção, 
tomada de decisão, planejamento e controle). 

• Características pessoais: ser disciplinado, assumir 
riscos, ser inovador, ter ousadia, persistente, 
visionário, ter iniciativa, coragem, humildade e 
principalmente ter paixão pelo que faz.

Empreendedorismo

Pesquisas recentes realizadas nos Estados 
Unidos mostram que o sucesso nos negócios 
depende principalmente de nossos próprios 
comportamentos, características e atitudes, e 
não tanto do conhecimento técnico de gestão 
quanto se imaginava até pouco tempo atrás. 

Empreendedorismo

No Brasil, apenas 14% dos empreendedores têm 
formação superior e 30% sequer concluíram o 
ensino fundamental, enquanto que nos países 
desenvolvidos, 58% dos empreendedores 
possuem formação superior.

Quanto mais alto for o nível de escolaridade de 
um país, maior será a proporção de 
empreendedorismo por oportunidade. 

Empreendedorismo



5

Robert Menezes - professor de Empreendedorismo da 
UFCG - define:"Empreendedorismo é aprendizado 
pessoal, que impulsionado pela motivação, criatividade 
e iniciativa, busca a descoberta vocacional, a percepção 
de oportunidades e a construção de um projeto de vida 
ideal." 

"Empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com 
motivação e criatividade."

Conceitos

Eder Luiz Bolson, autor do livro Tchau, Patrão! 
(Editora SENAC): "empreendedorismo é um 
movimento educacional que visa desenvolver 
pessoas dotadas de atitudes empreendedoras e 
mentes planejadoras". 

Louis Jacques Fillion disse que o empreendedor é
uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza 
visões. 

Conceitos

Robert Menezes faz o seguinte comentário: "Ser 
empreendedor é preparar-se emocionalmente 
para o cultivo de atitudes positivas no 
planejamento da vida. É buscar o equilíbrio nas 
realizações considerando as possibilidades de 
erros como um processo de aprendizado e 
melhoramento. Ser empreendedor é criar 
ambientes mentais criativos, transformando 
sonhos em riqueza." 

Conceitos
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Jeffry Timmons disse que o empreendedor é
alguém capaz de identificar, agarrar e aproveitar 
oportunidade, buscando e gerenciando recursos 
para transformar a oportunidade em negócio de 
sucesso. 

Hélio Nascimento define o empreendedor como 
capaz de formar outro profissional melhor que 
ele.

Conceitos

Marcio Benvenuto de Lima Disse que o empreendedor é
aquele que conhece profundamente o que faz e ao 
mesmo tempo ama o que faz, se dedicando ao Máximo 
a sua atividade e sempre buscando novos caminhos que 
o leve ao sucesso em seu empreendimento.

Marcelo Benvenuto define o empreendedor como sendo 
aquele que detecta uma oportunidade e cria um negócio 
para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados.

Conceitos

George Bernard Shaw :
• "Alguns homens vêem as coisas como são, e 

perguntam: "Por quê?”. Eu sonho com as coisas 
que nunca existiram e pergunto: "Por que 
não?”."

Citação
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Uma pessoa empreendedora precisa ter características 
diferenciadas como originalidade, ter flexibilidade e 
facilidade nas negociações, tolerar erros, ter iniciativa, 
ser otimista, ter auto-confiança e ter intuição e ser 
visionário para negócios futuros. 

Um empreendedor é um administrador, necessita ter 
conhecimentos administrativos, ter uma política para a 
empresa, ter diligência, prudência e comprometimento.

Características

As coisas podem ficar melhores" Um empreendedor 
deve acreditar que o modelo atual pode ser melhorado. 
Ele compreende que não será nada fácil traduzir esta 
frase em resultados e por isso, é a primeira pessoa a 
aceitar o desafio de mudar. 

É a primeira pessoa a se responsabilizar caso algo falhe 
em toda a trajetória do empreendimento. 
Empreendedores gostam de mudanças. 

Características

A arte de ver mais longe e evoluir com erros"
Através de mudanças, se obtém experiências e 
estas, traduzem-se em ciência, que por sua vez 
é utilizada para fins evolutivos. Logo não parece 
ser apenas um golpe de sorte, quando 
observamos elevado know how de 
empreendedores em ambientes de negócios.

Características



8

Quando há evolução, há melhora. Definitivamente, 
empreendedores são pessoas que não 
apreciam situações de normalidade ou 
mediocridade.

Empreendedores são antes de tudo, pessoas que 
tem a capacidade de enxergar o invisível. A 
isso, intitula-se a famosa máxima: 
Empreendedores possuem visão.

Características

"Empreendedores adoram não como resposta"
Inovações em corporações e corporações com 
inovações, surgem em sua maioria das vezes, em 
momentos de necessidade. Momentos de necessidade 
demandam grandes soluções, que por sua vez, 
demandam grandes idealizadores. 

Para qualquer solução necessária, exigi-se riscos e 
tentativas. Riscos e tentativas costumam estar 
presentes em ambientes dinâmicos e hostis. 

Características

Em resumo, alguém precisa ter "estrutura" 
profissional e emocional para ir em direção 
contrária do fluxo praticado. Em primeira 
estância e, em 99% das vezes, o primeiro 
feedback solicitado trará péssimos incentivos. 
"Não, isto não vai dar certo". 

Empreendedores adoram não como resposta, eles 
seguem adiante exaurindo possibilidades e 
visionando o por vir. 

Características
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