
PROFESSOR: EDER FABENI

CONTEÚDO: PROCESSOS
EMPREENDEDOR

DATA: 29.04.2019



AULA 1 – PROCESSO EMPREENDEDOR

Objetivos

Apresentar a origem e o desenvolvimento do empreendedorismo no mundo.

Apresentar o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. Demonstrar como o

termo “empreendedor” foi conceituado ao longo do tempo.

1.1 Conceitos de empreendedor e empreendedorismo

O termo empreendedor (entrepeneur) é de origem francesa e significa “assumir riscos

e começar algo novo”. Já o termo empreendedorismo tem sua criação atribuída ao

escritor e economista Richard Cantillon (séc. XVII), pois foi um dos primeiros a distinguir

o empreendedor (pessoa que assume riscos) do capitalista (fornecedor de capital).
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Em 1814, o economista francês Jean-Baptiste Say usou o termo

“empreendedor” para identificar o indivíduo que transfere recursos econômicos

de um setor de baixa produtividade para um setor de produtividade mais

elevada. O autor enfatizou ainda a importância do empreendedor para o bom

funcionamento do sistema econômico.

Schumpeter (1984), economista austríaco, defendeu o papel do

empreendedor e seu impacto sobre a economia. Ele definiu o termo como

alguém com desejo e potencial de converter uma nova ideia ou invenção em

uma inovação bem sucedida, tendo como principal tarefa a “destruição

criativa”. Para o autor, o empreendedor é capaz de modificar a economia

introduzindo novos produtos ou serviços no mercado.
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Um empreendedor é capaz de conceder a algo já existente uma nova

funcionalidade. Constantemente empenha-se em descobrir oportunidades para

inovar, sem medo de assumir riscos. Aquele que empreende, além de ser capaz

de detectar oportunidades rentáveis, também busca informações e

conhecimentos, pois entende que esse é o caminho para o êxito do seu

negócio.

Para Chiavenato (2005), ser empreendedor é ser uma pessoa com

sensibilidade e “tino” financeiro para os negócios; é ser dinâmico e realizador

de propostas; é alguém que inicia e opera um negócio para realização de uma

ideia ou um projeto pessoal, assumindo riscos, responsabilidades e, enfim,

inovando em sua área de atuação.
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[...] os empreendedores são indivíduos que têm a capacidade de criar

algo novo, assumindo responsabilidades em função de um sonho, o de

obter sucesso em seu negócio, estas pessoas são ousadas, aprendem

com os erros e encaram seu negócio como um desafio a ser superado;

têm facilidade para resolverem problemas que podem influenciar em

seu empreendimento, e mais, identificam oportunidades que

possibilitam melhores resultados; são pessoas incansáveis na procura

de informações interessadas em melhorias para o seu setor ou ramo de

atividade, elevando ao máximo sua gestão.

Segundo Carvalho (1996, p.79-82),
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De acordo com Bernardi (2010), a ideia de um empreendimento surge

da observação, da percepção e da análise de atividades, tendências e

desenvolvimentos, na cultura, na sociedade, nos hábitos sociais e de

consumo. Assim também as oportunidades detectadas, racional ou

intuitivamente, nas necessidades e nas demandas prováveis (atuais e

futuras), bem como nas necessidades não atendidas, para o autor,

definem o conceito de empreendimento.
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No Quadro 1.1 apresentamos um quadro resumo, onde se destaca a

definição de empreendedor por diversos autores ao longo do tempo.
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Até o presente momento, não há uma definição única sobre

“empreendedorismo". Há, no entanto, um consenso nos diversos idiomas

em que é empregado, onde o termo sugere inovação, risco, criatividade,

organização e riqueza.

É importante lembrar que o fato de conhecermos acerca do

empreendedorismo não nos garante a posição de empresários geniais,

como Steve Jobs ou Bill Gattes, porém nos possibilita a noção de como ter

melhores empresas e sermos melhores empresários.
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