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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O empreendedorismo tem sido definido como uma maneira diferenciada de 

alocação de recursos e otimização de processos organizacionais, sempre de forma criativa, 

visando à diminuição de custos e melhoria de resultados. Percebe-se que o termo 

“empreendedorismo” está constantemente relacionado à criação de novos negócios, geralmente 

micro e pequenas empresas. Por trás destes negócios estão indivíduos diferenciados, conhecidos 

por empreendedores. O ato de empreender está relacionado à identificação, análise e 

implementação de oportunidades de negócio, tendo como foco a inovação e a criação de valor.  

OBJETIVO: Abordar sobre os fatores determinantes para o surgimento de um empreendedor e as 

fases para o desenvolvimento de um negócio. METODOLOGIA: No desenvolvimento deste 

trabalho utilizou-se da pesquisa bibliográfica realizada em livros, artigos, teses e dissertações. E,  

para dar sustentação prática buscou-se conhecer o processo empreendedor de alguns empresários 

da cidade de Monte Carmelo (MG), cujo propósito foi conhecer as dificuldades enfrentadas por 

eles quando da criação e implementação do seu negócio. Para a coleta de dados foram  

selecionados para compor a amostra graduados e não graduados em curso superior. O objetivo de 

diversificar a amostra das empresas pesquisadas deu-se, prioritariamente, pelo fato de possibilitar 

a analogia das dificuldades enfrentadas considerando o nível de formação dos seus 

empreendedores. As informações que consolidam esta pesquisa foram coletadas a partir de 

entrevistas semi-estruturadas. RESULTADOS: Mediante a fundamentação teórica e os estudos de 

casos realizados tem-se como premissa a hipótese de que o processo empreendedor  demanda 

muita determinação e persistência para vencer as barreiras do sucesso. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O conhecimento e a busca de informações tornam um gestor mais capacitado para o 

desenvolvimento de seu potencial empreendedor. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Empreendedorismo. Oportunidades. Sucesso.  
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