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AULA 1 – PROCESSO EMPREENDEDOR I
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Objetivos

• Demonstrar como o termo “empreendedor” foi conceituado
ao longo do tempo;

• Apresentar a origem e o desenvolvimento do
empreendedorismo no mundo e no Brasil.
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O termo empreendedor (entrepeneur) é de origem francesa e
significa “assumir riscos e começar algo novo”.
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Figura 1.1: Richard 

Cantillon

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).



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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Figura 1.2: 

Chiavenato



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,
organizaçãoe 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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A origem do termo empreendedorismo
não é precisa, no entanto, constata-se
que desde os primórdios da
humanidade existem pessoas que se
destacam, inovando suas atividades ou
produtos. À essas práticas inovadoras
dá-se o nome de empreendedorismo

Fonte: Rockcontent
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Entre 1271 e 1295, um mercador chamado
Marco Polo tentou desenvolver uma rota
comercial para o Oriente e, numa iniciativa
empreendedora, firmou um contrato com um
capitalista a fim de comercializar seus
produtos. Suas viagens e ações caracterizaram a
pessoa que pratica empreendedorismo, ou
seja, uma pessoa empreendedora que assume
riscos físicos e emocionais a fim de atingir seus
objetivos.Figura 1.4: Marco 

Polo, um dos grandes 

empreendedores da

história
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Figura 1.5: Rota de Marco Polo

Figura 1.6: Mapa do séc. XV



No período medieval, empreendedor era aquele que
administrava grandes projetos sem que, para isso, assumisse sérios
riscos.

No século XVII, surgem as primeiras relações entre
empreendedorismo e riscos assumidos. Foi nesse período que o
empreendedor passou a estabelecer acordos contratuais com o
governo a fim de realizar serviços ou fornecer produtos.
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Na década de 1990, o empreendedorismo passou a ser foco de
políticas públicas e de estudos em instituições de ensino médio e
superior. Isso ocorreu devido ao intenso avanço tecnológico, que
forçou as pessoas da época a se prepararem para inovar,
continuando ou tornando-se assim, competitivas no mercado.
Tudo isso, ainda hoje, é observado através dos incentivos
governamentais a novos investimentos, integração da disciplina
aos currículos escolares e desburocratização de financiamentos
para implantação de novos negócios.


