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O tema empreendedorismo é secular, tão antigo que achar obras literárias sobre o tema 
não é uma tarefa difícil, aliás, é natural uma vez que se trata de um tema tão popular e antigo, 
segundo Dolabela (2006) "empreendedorismo não é um tema novo ou modismo: existe desde 
sempre, desde a primeira ação humana inovadora, com o objetivo de melhorar as relações do 
homem com os outros e com a natureza". 

Como existem muitas obras sobre o assunto, as definições do tema são as mais diversas. 
São apresentados vários conceitos, mas a grande maioria converge no mesmo ponto,a inovação, 
aliada a força de vontade, e a grande busca de resultados. Para Bom Angelo (2003) 
"empreendedorismo é a criação de valor por pessoas e organizações trabalhando juntas para 
implementar uma idéia por meio da aplicação de criatividade, capacidade de transformar e o 
desejo de tomar aquilo que comumente se chamaria de risco". 

Segundo definição de Barreto (1998) "empreendedorismo é a habilidade de se conceber e 
estabelecer algo partindo de muito pouco ou quase nada", assim Barretos enfatiza a grande 
importância do trabalho, além da capacidade de maximizar recursos. 

Uma outra definição interessante é a de Schumpeter (citado por FILION,1999) onde expõe 
que "empreendedorismo está na percepção e aproveitamento das novas oportunidades no âmbito 
dos negócios ... sempre tem a ver com criar uma nova forma de uso dos recursos nacionais, em 
que eles sejam deslocados de seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações." 

Segundo Timmons (citado por DOLABELA, 2006), "o empreendedorismo é uma revolução 
silenciosa, que será para o século 21 mais do que a revolução industrial foi para o século 20", ao 
comparar com a revolução industrial, a grande responsável por radicais mudanças no século 20, 
demonstra o grau de importância para a sociedade do tema empreendedorismo. 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -SEBRAE (2009) o 
empreendedor tem como característica básica o espírito criativo e pesquisador. Ele está 
constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em vista as 
necessidades das pessoas.A essência do empresário de sucesso é a busca de novos negócios e 
oportunidades e a preocupação sempre presente com a melhoria do produto. Enquanto a maior 
parte das pessoas tende a enxergar apenas dificuldades e insucessos, o empreendedor deve ser 
otimista e buscar o sucesso, apesar das dificuldades. 

Para Dornelas (2008) "empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, 
em conjunto, levam a transformação de idéias em oportunidades" enfatiza assim de forma mais 
geral o real objetivo do empreendedorismo, que é gerar oportunidades. 

Diversos estudos e conceitos têm sido formulados colocando em evidência que o espírito 
empreendedor pode ser desenvolvido através de um processo educativo que incentive as 
possibilidades de conceber, criar e desenvolver uma carreira empreendedora. Este processo foi 
iniciado com a inclusão da disciplina Empreendedorismo nas grades curriculares dos cursos de 
graduação ou pelo menos nas ementas das disciplinas. 

Enfim, todos estes conceitos exprimem de forma muito clara o que vem a ser o tema 
empreendedorismo, porém cabe uma definição mais sucinta, onde traga palavras chave, assim:  
Empreendedorismo é o ato de aproveitar oportunidades, inovar, planejar, arriscar, empenhar, ser 
perseverante, acreditar na idéia e transformar em realidade, este ato se aplica em qualquer área, 
seja um novo negócio, seja um novo processo ou um novo produto, um novo método, tanto faz. 
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