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TEMA: OS DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO NO BRASIL. 

Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos 
na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto 
no cotidiano das pessoas. Segundo o teórico Joseph Schumpeter, empreendedorismo está diretamente associado à inovação. Para 
Schumpeter, o empreendedor é o responsável pela realização de novas combinações.  A introdução de um novo bem, a criação de um método 
de produção ou comercialização e até a abertura de novos mercados, são algumas atividades comuns do empreendedorismo. Isso significa 
que “a essência do empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios”. O Brasil 
apresenta grande potencial para o empreendedorismo. De acordo com A Global Entrepreneur ship Monitor (GEM), a Taxa de 
Empreendedorismo Total no Brasil é de 38% (2018). São 52 milhões de brasileiros se dedicando ao próprio negócio. A pesquisa também 
mostra que, comparado com os países do BRICS, o Brasil apresenta a maior taxa. A China é o segundo colocado na listagem, com 26,7%.  Diante 
dos outros 49 países listados em todo levantamento, o Brasil segue bem posicionado. (...) Alguns entendem como empreendedor quem 
começa algo novo, que enxerga oportunidades que ninguém viu até o momento. Em outras palavras, é aquela pessoa que faz, sai da zona de 
conforto e da área de sonhos e parte para a ação. Portanto, um empreendedor é um realizador que coloca em prática novas ideias, por meio 
de criatividade. Isso muitas vezes significa mudar tudo o que já existe. Já viu aquelas pessoas que conseguem transformar crises em 
oportunidades e que influenciam os outros com suas ideias? Provavelmente são bons empreendedores. Aproveitar as oportunidades do 
mercado e transformar crises em oportunidade é uma característica do brasileiro. Dados do Relatório de Empreendedorismo no Brasil de 
2018, mostram que houve um aumento no número de pessoas que empreendem por oportunidade.  De acordo com o levantamento, 61,8% 
dos empreendedores abriram o próprio negócio porque identificaram uma oportunidade. O dado é o maior desde 2014, quando atingiu a 
marca de 70,6%. Enquanto isso, a necessidade tem influenciado cada vez menos a decisão de empreender. O índice caiu para 37,5% em 2018. 
A menor taxa desde 2014.  A pesquisa também mostra que houve um crescimento no número de jovens empreendedores. De 2017 para 2018, 
a participação de pessoas de 18 a 24 anos subiu de 18,9% para 22,2%.  
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CONTEXTOS 
SÉCULO XXI – MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL (MEI):  A figura do MEI surgiu em 2008, com a Lei nº128, MEI é uma pessoa que possui um 
pequeno negócio e conduz seu trabalho de maneira independente. Para que o empreendedor seja realmente classificado como MEI é 
necessário possuir uma renda anual fixa. O MEI é um garantidor de direitos – licença maternidade, aposentadoria e afins- porém, infelizmente 
não são todas as pessoas que entendem como esta ferramenta funciona. 
 
SÉCULO XX – O EXISTENCIALISMO: Surgindo em meados do século XX, o Existencialismo tem como seu maior mote a liberdade. Para os 
filósofos dessa corrente, a essência humana é feita e construída pela vivência. Em outras palavras, a liberdade de escolha é o elemento 
gerador e ninguém pode ser responsabilizado pelos “frutos” – fracasso, vitória, sucesso- a não ser a própria pessoa. 
 
SÉCULO XIX- CURSOS INSTRUTIVOS: Criar um plano de negócios é muito importante para quem está adentrando no mercado de trabalho. 
O número de pessoas que pretendem sair da crise financeira e procurar fontes para o próprio sustento é gigante. Porém é preciso que essas 
pessoas estejam organizadas e instruídas para o mercado individual, por isso instituições como o SEBRAE oferecem cursos gratuitos de 
finanças para a população empreendedora. 
 
CITAÇÕES 
 
 Charles Darwin:  

Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança.  
 
 Jim Ryun 

Motivação é aquilo que te faz começar. Hábito é aquilo que te faz continuar. 
 
 Mark Taiwan 

Coragem é a resistência e o domínio do medo, não a ausência dele.  
 
 Guilherme Afif Domingos 

O Brasil é um país que tem alma empreendedora através do seu povo. E os mais simples e os mais humildes sonham com a liberdade de 
ser dono do próprio nariz.   
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