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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O empreendedorismo contribuiu com a economia do país, onde as pessoas 

criam seus próprios negócios buscando alcançarem seus objetivos, resultados positivos, sucesso, 

crescimento da sua empresa, os empreendedores criam suas próprias estratégias para 

desenvolvimento das suas empresas. OBJETIVO: Objetivo desse artigo foi analisar a atuação do 

empreendedorismo nas áreas rurais, sob a ótica de uma revisão sistemática. METODOLOGIA: 

Realizou-se a técnica de revisão sistemática, O Google Acadêmico foi utilizado como base de 

dados, assim limitando artigos que foi publicado a partir 2015. As palavras-chaves combinadas 

foram utilizadas para fazer processo de refinamento de dados, a primeira palavra de procura 

utilizada foi empreendedorismo que encontraram 26.100 artigos. A palavra empreendedorismo 

mais rural foram encontradas 16.600, a palavra empreendedorismo combinada com meio rural 

foram encontradas 16.000 artigos. A palavra empreendedorismo combinada com o meio rural em 

Minas Gerais a partir foram encontrado 5.340, a primeira palavra associadas à palavra 

agronegócio encontradas 4.890 artigos, a palavra empreendedorismo combinada com 

agronegócio em Minas Gerais foram encontrados 739 artigos. Desses artigos, estudou os 

resumos, encontrados os artigos relacionada com tema e objetivos desse trabalho foram 

selecionado 21 artigos, que foi a base de construção do artigo. RESULTADOS: O 

empreendedorismo é o estudo que impulsiona o desenvolvimento econômico e social do país, por 

meio dos planos destemido foi aonde surgiram os grandes descobrimentos cientifico, no 

desenvolvimento da sociedade e a distinção da tecnologia foram lentamente feito melhoria. A 

importância do empreendedorismo o que se dá com o objetivo na sociedade, que por meio de 

oportunidade contribua para acréscimo na economia, além disso, iniciativa empreendedora que 

expõe ter vincula á crescimento e vale evidenciar que os empreendedores criativos há 

particularidade que o impulsionar a renovar por meio da inovação assegurando o ambiente de 
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incerteza, pois para isso a averiguação das circunstâncias de mercado que está mencionado à sua 

conduta por meio das necessidades da demanda, além disso, da sua particularidade, instituindo 

novos métodos surgem equilibro de mercado, por  

 

meios de planos novos. O significar do empreender é se a riscar, mais já nos empreendimentos 

rurais o risco é ao trabalhar com a natureza, assumem risco enfreáveis, inerente ao meio 

ambiente. O empreendedorismo nesses últimos anos vem verificando o esforço dos agentes 

governamentais para entusiasmar e consolidar as iniciativas empreendedoras com apoio nos 

índices empíricas mostra a contribuição essencial das empresas de porte pequeno para o 

crescimento econômico e civil.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: Torna-se importante que os 

produtores possuem conhecimento de empreendedorismo, pois já que eles não têm esse 

conhecimento, o empreendedor não assumir riscos em aplicações monetárias, também adquire 

risco por mexer com a natureza, os empreendedores podem abrir negócios rurais, pois eles vão 

ter facilidade de manter esse negócio, porque o empreendedor possui conhecimento de 

empreendedorismo. O empreendedorismo move o PIB do país, com surgimento de novas 

empresas. 
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