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Objetivos

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

• Apresentar a origem e o desenvolvimento do empreendedorismo
nomundo e no Brasil.



O empreendedorismo no Brasil teve início
com a chegada dos portugueses, a partir do
século XVII, época em que foram realizados os
mais diversos empreendimentos, como os
executados por Irineu Evangelista de Sousa, o
Barão de Mauá. Até hoje, ele ainda é
reconhecido como uns dos primeiros grandes
empreendedores do Brasil.
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b) Implantação, em 1852, da primeira ferrovia brasileira entre Petrópolis e Rio
de Janeiro.

c) Implantação de uma companhia de gás para a iluminação pública do Rio de
Janeiro, em 1854.

d) Inauguração do trecho inicial da União e Indústria, primeira rodovia
pavimentada do país, entre Petrópolis e Juiz de Fora, em 1856.
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a) Organização de companhias de navegação a vapor no Rio Grande do Sul e no
Amazonas.



O empreendedorismo no Brasil teve início na
década de 1920, com o desenvolvimento de mais de
4.000 indústrias subsidiadas, protegidas e que
possuíam autorização do governo contra a
concorrência internacional.

No ano de 1941, o então presidente Getúlio Vargas
constituiu a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a
primeira estatal no Brasil.

Em 1952 criou o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e em
1953 a Petrobras, estabelecendo assim o incentivo à
iniciativa privada.
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Em 1972 foi criado o CEBRAE que, em outubro de 1990,
passou a ser chamado de Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Na década de 80 surgiu a primeira iniciativa quanto ao
ensino de empreendedorismo, através da Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de
SãoPaulo, com adisciplina “Novos Negócios”.
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Só no Brasil, dados do Governo Federal apontam o surgimento de cerca de 600
mil empreendimentos por ano. Em 2019, calcula-se que haja mais de 1 milhão e
meiodemicroempreendedores emterritórionacional.

A Global Entrepreneurship Monitor (GEM) apontou, em março de 2019,
que a taxa de empreendedorismo no Brasil atingiu 38% na Taxa de
Empreendedorismo Total (TTE). Isso significa que cerca de 52 milhões de
brasileiros têm um negócio próprio, número que aumenta a cada dia.
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O desemprego no Brasil apresenta índices alarmantes em 2019: dados
divulgados pelo IBGE em maio indicam que a taxa de desemprego no Brasil, no
primeiro trimestre de 2019, subiu para 12,7%, totalizando 13,4 milhões de
brasileiros semtrabalho.

Assim, o desemprego e a crise econômica no Brasil são os principais fatores do
aumentodoempreendedorismonoBrasil, especialmentepornecessidade.
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a) Geração de enorme ganho financeiro pessoal;

b) Capacidade de geração de emprego e aumento do crescimento econômico;

c) Encorajamento do processamento demateriais locais em bens de consumo;

d) Capacidade de estimular uma competição saudável;

e) Estímulo ao desenvolvimento de novosmercados.
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f) Promoção do uso de tecnologia moderna em pequenaescala;

g) Fabricaçãopara estimularo aumentoda produtividade;

h) Encorajamentode pesquisas e estudos– criaçãode novos equipamentos;

i) Desenvolvimentode qualidades empreendedoras emdiversas pessoas;

j) Liberdade em relação em relação à dependência do emprego oferecido por
outros;

k) Reduçãoda economia informal
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Entre as principais desvantagens temos:

a) Requermuito trabalho, horas de dedicação e energia emocional.

b) Tensão inerente ao se dirigir um negócio próprio.

c)Ameaça constante de possibilidade de fracasso.

d) Osempreendedores precisam assumir os riscos relacionados ao fracasso.



Nesta aula, estudamos a origem do empreendedorismo, o desenvolvimento
do termo e a sua aplicação. Como vimos, o desenvolvimento do
empreendedorismo no Brasil se deu a partir do século XVII, e teve um grande
impulso, com ares de formalismo, na década de 1990 a partir da organização
do SEBRAE, bem como da variação do conceito de empreendedor segundo
diversos autores.
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1) Pesquise exemplos de empreendedores que foram bem sucedidos no mundo
com ideias simples e de baixo custo. É importante você citar quais foram suas
invenções e qual foi o material utilizado.

2) Embora a origem do termo empreendedorismo não seja precisa ele pode ter
muitos significados. No entanto há um consenso onde esse termo pode ser
empregado. Explique situações ou características onde empregamos o termo
empreendedorismo.

3) O empreendedorismo no Brasil teve início na década de 1920. Quais marcos
históricos envolvidos nesse processo?

4) Cite três vantagens e três desvantagens do empreendedorismo.
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