Os desafios do
empreendedorismo no Brasil
1. Conceito de empreendedorismo

O conceito de empreendedorismo geralmente está conectado a resolver um problema ou
uma situação complicada. É um termo usado no setor empresarial e muitas vezes está
relacionado com a criação de empresas ou produtos novos. Empreender é também saber
identificar oportunidades e transformá-las em negócios lucrativos.
O que o empreendedorismo pode gerar?
●
●
●
●

movimentação na economia (novas vagas de emprego, novas fontes de lucro);
soluções para problemas de sustentabilidade;
melhoria da qualidade de vida nas comunidades;
melhoria da qualidade de vida de minorias sociais.

Os resultados do empreendedorismo não são apenas econômicos: podem ser sociais e
culturais também.
Além disso, lembrem-se da pirâmide de Maslow: as necessidades básicas do ser humano
(comer, ter abrigo, ter higiene) dependem de mínimas condições econômicas para serem
garantidas. Sem a base econômica, não é possível realizar todo o resto.

2. Um repertório audiovisual
→ “O menino que descobriu o vento”, disponível na Netflix:
Sinopse: “Esforçando-se para adquirir conhecimentos cada vez mais diversificados,
um jovem de Malawi se cansa de assistir todos os colegas de seu vilarejo passando
por dificuldades e começa a desenvolver uma inovadora turbina de vento.”
• Ao apresentar uma solução inovadora para um ambiente marcado pela escassez,
William mostra como a busca por conhecimento pode mudar a vida de uma
comunidade inteira. A partir de uma jornada iniciada em uma pequena biblioteca
local, ele começou a coletar as informações que mais tarde dariam origem a um
engenhoso sistema de energia eólica.

3. Argumentos interessantes:
• Abrir novos negócios é complicado no Brasil:
Há burocracia e altas taxas de impostos, o que faz com que empresas tenham
dificuldades em seus começos.
• Pouco investimento nos talentos nacionais:
Fuga de cérebros e desperdício de talentos por falta de incentivo.
• MEI (Microempreendedor individual):
É a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno
empresário. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar até
oitenta e um mil reais por ano.
Vantagens: é fácil de abrir (tem menos burocracia); faz com que muitas pessoas
migrem da informalidade para a formalidade no mercado de trabalho.
Desvantagens: tem um limite de ganhos; é possível contratar apenas um
funcionário.
• Sistema de ensino brasileiro não valoriza o empreendedorismo:
Para Paulo Freire, a educação deve ensinar o estudante a ler o mundo e ser crítico
em relação a ele, uma postura que valorizaria o empreendedorismo. No entanto, o
ensino brasileiro é, na maioria das vezes, focado na repetição de aprendizados e na
aquisição de conhecimentos que não são significativos na prática.

• Histórias de empresas que surgiram como iniciativas empreendedoras podem ser
ótimos repertórios. Você conhece algum desses negócios?
• Grandes empresas sufocam as pequenas empresas: como competir com gigantes
da indústria? Um exemplo são livrarias, pequenas editoras e escritores
independentes que precisam competir com gigantes como a Amazon na hora de
vender seus livros.
• “O brasileiro tem que ser estudado pela NASA”: esse meme diz muito sobre a
criatividade brasileira, não é? hahahah Aparentemente, o problema não está na
escassez de ideias, e sim nos processos truncados e na falta de investimentos.

3. Outros repertórios interessantes:
→ À procura da felicidade:
“Chris Gardner (Will Smith) é um pai solteiro que luta diariamente para cuidar de
Christopher (Jaden Smith), seu filho de apenas 5 anos. Ele tenta usar sua habilidade
como vendedor para conseguir um emprego melhor, que lhe dê um salário mais digno.
Chris consegue uma vaga de estagiário numa importante corretora de ações, mas não
recebe salário pelos serviços prestados. Sua esperança é que, ao fim do programa de
estágio, ele seja contratado e assim tenha um futuro promissor na empresa. No
entanto, seus problemas financeiros não podem esperar que isto aconteça, o que faz
com que ele e seu filho sejam despejados. Chris e Christopher passam a dormir em
abrigos, estações de trem, banheiros e onde quer que consigam um refúgio à noite,
mantendo a esperança de que dias melhores virão.”
Como empreender se não há condições econômicas básicas para sobreviver?

→ Shark Tank Brasil:
“Shark Tank Brasil: Negociando com Tubarões” é um reality show de
empreendedorismo produzido e exibido pelo Sony Channel desde 13 de outubro de
2016.”

→ Pequenas empresas e grandes negócios
Pequenas Empresas & Grandes Negócios (também conhecido pela sigla PEGN;
anteriormente Pequenas Empresas, Grandes Negócios) é um programa de televisão
brasileiro sobre empreendedorismo exibido pela TV Globo nas manhãs de domingo.

