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As raízes mais remotas do termo "Empreendedor" são encontradas na França. Entrepreneur, 
uma das poucas palavras utilizadas sem nenhuma diferença em inglês, era o termo que 
designava, no longínquo século XVII, as pessoas ousadas que estimulavam o progresso 
econômico, mediante novas e melhores formas de agir. Grandes nomes da filosofia como 
Joseph Schumpeter ou gurus do estudo dos negócios como Peter Drucker ajudaram a 
consolidar esse entendimento, mas até hoje não se inventou qualificação melhor. Empreender 
é antes de tudo um sentimento. O sentimento de querer alguma coisa de uma forma melhor. 
Mais eficiente, mais prático, mais prazeroso, mais barato, enfim são desejos certamente 
encontrados no âmago da atitude de um empreendedor. Na origem de uma poderosa rede de 
lojas de varejo nos Estados Unidos, uma instituição bancária da Inglaterra, uma montadora de 
carros no Japão, um pequeno restaurante no interior da Itália ou uma escola de formação 
profissional no Brasil, os fundadores dedicaram tempo e esforço para atingir pelo menos um 
desses objetivos. A compensação econômica é uma conseqüência comum nestas trajetórias, 
mas não o fim em si mesmo. Essas tarefas estão associadas quase sempre à capacidade de 
liderança, criatividade, persistência e coragem de assumir riscos. Assim são superados os 
obstáculos. O empreendedorismo deve ser uma das atividades mais opostas a qualquer forma 
de preconceito da civilização. Não há como avançar sem respeitar credos, religiões, etnias, 
gêneros, idades, ideologias e, sobretudo necessidades. Mas da mesma forma não se pode 
deixar intimidar. Alguns nomes que ilustram esta edição são empreendedores históricos, 
pioneiros que nos séculos 19 e 20 desbravaram fronteiras e lançaram as bases de negócios 
muito bem sucedidos. Se muitos nasceram aqui, outros fizeram do Brasil sua segunda pátria. 
O empreendedorismo não tem bandeira ou fronteira. Nesta lista há criadores de grandes 
conglomerados, bem como aqueles que se destacam como intra-empreendedores ou seja, não 
fundaram empresas, mas as fizeram crescer. E há também um tipo muito especial de 
empreendedor, que dedica todo o seu talento e visão não para empreendimentos comerciais, 
mas para causas sociais. Mas todos já deixaram contribuição relevante para o futuro.  
 
Segundo um estudo do Global Entrepreneurship Monitor, baseado em pesquisas da London 
Business School realizadas no Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão, EUA, 
Dinamarca, Finlândia e Israel, o Empreendedorismo é o principal fator promotor do 
desenvolvimento econômico de um país. Essa verdadeira revolução que o conceito de 
empreender carrega com seus aspectos de inovação é a nova grande ênfase da esmagadora 
maioria das escolas de administração, negócios e marketing do Estados Unidos, onde a 
disciplina já é praticamente obrigatória em todos os currículos. A Gazeta Mercantil ciente de 
seu papel de motor do empreendedorismo por meio da divulgação de informações relevantes à 
iniciativa produtiva e voltada ao desenvolvimento social nacional escolheu também a promoção 
da educação como suas duas principais bandeiras de atuação. A coluna Empreenda, assinada 
por Ricardo Bellino, que chega ao número 100, é mais um marco importante deste esforço. 
Neste espaço desfilaram empreendedores que fizeram e que fazem a história do Brasil, 
reunindo diferentes perfis que se projetaram nas mais diferentes áreas de atuação. Mas todas 
essas pessoas têm em comum a capacidade de transformar idéias em negócios e sonhos em 
empreendimentos de sucesso. Ao fazerem isso, mudaram ou mudam a realidade para melhor. 
O grande escritor e dramaturgo irlandês George Bernard Shaw, assinou uma das mais 
robustas coleções de obras literárias da história, e décadas antes de Warren Buffett, o maior 
ícone do empreendedorismo da atualidade, consagrou o que pode ser o decálogo definitivo: 
"Alguns homens vêem as coisas como são, e perguntam: Por quê? Eu sonho com as coisas que 
nunca existiram e pergunto: "Por que não?". Warren Buffett, Ricardo Bellino e muitos outros 
felizmente encaram a vida da mesma forma. Vire a página e inspire-se você também.   
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Especial Empreenda n.º 100, p. D1-
D8. 


