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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho vamos falar sobre o empreendedorismo, seu significado e aspectos reais de um empreendedor, 

bem como as características que permeiam seu dia-a-dia, como as oportunidades de mercado, sua visão de 

futuro e suas expectativas. 

CONCLUSÃO 

O empreendedor não é somente um fundador de 

novas empresas, ou construtor de novos negócios 

ou o consolidador e impulsionador de negócios 

atuais. Ele é muito mais do que isso, pois é através 

dele que se gera a energia para mover a economia, 

para fazer a mudanças e as transformações 

necessárias ao empreendimento. 

 

 

 

Figura 1: A necessidade de se aprender a 

empreender 

DESENVOLVIMENTO 
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Observamos que os empreendedores são 

profissionais que assumem riscos perante a diversas 

situações complexas, e se comprometem com o 

projeto como um todo, incluindo questões financeiras, 

sociais e mercadológicas. Tanto que o 

empreendedorismo deve ser encarado como um valor 

necessário da educação do homem. No Brasil, a maior 

quantidade de empreendimentos são de 

empreendedores por necessidade, o que nos confere 

a elevada mortalidade das empresas antes dos seus 

dois primeiros anos de existência. Uma das 

ferramentas mais importantes para evitar a 

mortalidade da empresa é o plano de negócios. 

 

 

 

O empreendedor também pode ser um criador de 

novos empregos, implantador de novas tecnologias 

sempre buscando a aperfeiçoar-se e inovando 

dentro do seu ramo de atuação. Sempre lembrando 

que o empreendedor assume os riscos e as 

responsabilidades pelos seus projetos 

desenvolvidos. Nessas situações, o empreendedor 

tem pouco ou quase nenhuma informação para 

basear suas tomadas de decisão e agregar as 

possiblidades de cada evento futuro. É a incerteza 

ligada a viabilidade dos resultados que está 

relacionado com (renda, sazonal, variável e cíclica). 

Esses fatores representam e são consequência das 

atividades desenvolvidas pela empresa.  

 

 

 


