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RESUMO: 

Introdução: O empreendedorismo se caracteriza por uma competência de identificar 

oportunidades e criar algo inovador sob situações de incerteza, considerando os riscos envolvidos 

na tomada de decisões. Persistência e visão de futuro abrangem a metodologia de empreender que 

tem como resultantes uma nova maneira de realizar tarefas, conceber ou produzir um novo 

produto, serviço ou atividade, ou até mesmo a criação de uma nova atividade ou 

empreendimento. No Brasil, 36,4% da população, ou seja, mais de 49 milhões de brasileiros estão 

envolvidos em atividades empreendedoras, com destaque para os empreendimentos 

desenvolvidos por oportunidade. No contexto mundial, o País é reconhecido por seu extenso 

território e pela variedade de produtos do agronegócio de origem agrícola, zootécnica ou 

agroindustrial. Objetivos: Identificar as competências empreendedoras dos produtores rurais 

associados da cooperativa SICOOB MONTECREDI de Monte Carmelo; exibir conceitos 

indispensáveis ao entendimento sobre o empreendedorismo e as competências empreendedoras, 

bem como aprofundar sobre sua importância no processo de gestão dos negócios. Metodologia: 

Para o desenvolvimento do estudo foi realizada pesquisa bibliográfica a partir de livros e 

periódicos sobre o empreendedorismo. Realizou-se ainda a aplicação de um questionário 

estruturado aos produtores associados da cooperativa SICOOB MONTECREDI. A escolha desta 

cooperativa se dá pelo expressivo número de cooperados associados que se enquadram no perfil 

da pesquisa (produtores rurais). O instrumento de coleta de dados é composto por 33 questões de 
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múltipla escolha, dividindo-se em: questões de caracterização do perfil do empreendedor rural e 

questões visando reconhecer as competências empreendedoras dos produtores rurais. 

Resultados: Como resultados espera-se identificar as competências empreendedoras dos 

produtores rurais associados da cooperativa SICOOB MONTECREDI de Monte Carmelo e exibir 

conceitos indispensáveis ao entendimento sobre o empreendedorismo e as competências 

empreendedoras, bem como aprofundar sobre sua importância no processo de gestão dos 

negócios e a importância da visão empreendedora diante das decisões a serem tomadas. 

Considerações finais: O cenário brasileiro atual proporciona cada vez mais ambientes voltados 

ao desenvolvimento e inovação nas empresas, para tanto o empreendedor funciona como um 

mecanismo indispensável. Espera-se que esta pesquisa apresente os aspectos ligados ao tema em 

destaque, trazendo um maior entendimento sobre as principais competências empreendedoras e 

que sirva como base para o desenvolvimento de novos empreendedores. 
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