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O empreendedorismo é uma prática que apresenta diversos conceitos e tem mostrado crescente evolução nos
últimos anos. Empreender, na maioria das vezes, tem sido a principal alternativa utilizada pelas pessoas que
almejam a autonomia financeira e, principalmente, serem patrões de si mesmos. Porém, o desenvolvimento
dessa prática apresenta alguns riscos que, se não forem observados, podem transformar um lindo sonho numa
dramática realidade. Ao presente trabalho, objetivou-se demonstrar alguns dos riscos que podem ser levados
em consideração quando se decide empreender. Para isso, embasamos em algumas obras de autores
consagrados que tratam, de forma específica, do assunto em questão, entre as quais: Empreendedorismo:
Ciência, Técnica e Arte (Instituto Euvaldo Lodi) e Empreendedorismo: Transformando Idéias em Negócios
(José Carlos Assis Dornelas), e como colaborador principal e fonte de pesquisa: o SEBRAE. Os riscos fazem
parte de toda e qualquer atividade. No entanto, assumir os riscos é a primeira e, principalmente, uma das
maiores qualidades do verdadeiro empreendedor. Por meio do estudo bibliográfico retirado destas fontes de
informação, detectou-se que os principais riscos referentes à prática do empreendedorismo, são: sazonalidade,
efeitos da economia, controles governamentais, existência de monopólios, setores em estagnação, barreiras e
obstáculos. Nesse sentido, pode-se perceber que o conhecimento desses riscos visa subsidiar a decisão do
futuro empreendedor na escolha do negócio que pretende desenvolver.
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