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1. INTRODUÇÃO
No dicionário a palavra empreender significa disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e
realizar projetos, serviços, negócios. Empreendedorismo pode ser definido como a capacidade de
idealizar novos serviços ou produtos ou também como a ação de implementação de novas atividades
ou mudanças nos negócios já existentes que envolvem inovação e riscos. O empreendedorismo está
ligado ao aproveitamento de oportunidades surgidas em crises, para desenvolvimento de soluções
que venham a minimizar os efeitos destas situações ou até mesmo sanar possíveis problemas
que possam surgir em situações adversas. O perfil de um empreendedor deve estar associado a
criatividade para desenvolvimento de uma nova ideia de produto ou serviço, mas também deve
estar associado a habilidade de reconhecer oportunidades e enfrentar desafios propostos, buscando
o desenvolvimento de uma solução para problemas. Mas também existem casos em que o
empreendedorismo não surge por oportunidade, e sim por necessidade, como no atual cenário
em que se encontra o Brasil devido a pandemia de covid-19, no qual estão aumentando as taxas
de desemprego devido a recessão econômica formada pela diminuição de consumos em diversos
segmentos, sobrou como alternativa de fonte de renda a busca pelo sucesso com o negócio próprio.
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2. DESENVOLVIMENTO
Através da pesquisa realizada em diversas fontes, percebe-se que no Brasil, a busca pelo
empreendedorismo pode ser encarada como um grande desafio, muitas vezes comparando-se a deixar
a zona de conforto que representa um emprego estável em uma grande companhia e passar a enfrentar
a incerteza de investir em um negócio próprio. Além de toda a habitual dificuldade encontrada em
nosso pais referente a busca de crédito para iniciar um empreendimento, altas taxas tributárias e
excesso de burocracia para regularização de uma empresa, o profissional que busca o caminho do
empreendedorismo enfrenta também o desafio de realizar a gestão financeira de seu negócio de
uma maneira correta, minimizando os riscos de endividamento, e também a busca por aceitação de
seu produto por partes dos consumidores. Apesar das dificuldades encontradas na abertura de uma
empresa, o Brasil é um dos países com a maior taxa de empreendedores, chegando a 38% (cerca de
52 milhões de habitantes), porém é alto o índice de fracasso de empreendimentos, chegando ao valor
de 24,4% que fecham com menos de 2 anos de atividade, e subindo para 50% em menos de 4 anos
de atividade.
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O desafio de empreender no nosso país também pode não estar somente ligado a busca de um
sucesso financeiro ou ligado ao sonho de muitos de possuir seu próprio negócio, mas sim ao
fato de não sobrar outra alternativa devido a perda do emprego e dificuldades em obter um novo
emprego que atenda suas necessidades. O atual cenário em nosso país trás uma infeliz realidade
de retração da economia gerada pela pandemia de covid-19, no qual desacelerou bruscamente o
giro econômico de empresas de diversos segmentos, gerando o encerramento de diversos postos de
trabalho, fazendo com que muitos enfrentem a incerteza de empreender no país em um momento tão
instável. Atualmente no país a taxa de desemprego gira em torno de 12,2%, representando cerca de
12,85 milhões de desempregados em todo o país.
Apesar de parecer um desafio quase impossível de ser superado, a busca pelo negócio próprio
pode trazer vantagens bastante lucrativas quando realizada de maneira correta. As buscas por
empreendimento em formato de franquia muitas vezes minimizam o risco de não aceitação de
um produto, uma vez que o produto fornecido já possui um conhecimento de uma grande parte
dos consumidores, que busca consumir as marcas oferecidas pelos franqueados. Nas áreas de
Engenharias, boas opções de empreendimento são representações comerciais, visando fornecimento
de peças, equipamentos, tecnologias e serviços para uma serie de empresas. Uma forte tendência
nos últimos anos são as startups, que são empresas que surgem sem um plano de negócios ou
um produto totalmente desenvolvido, porém surgem através de ideias com grandes potenciais de
desenvolvimento para geração de um negócio, sempre estando estruturadas em bases tecnológicas.
A Startup tem um custo inicial baixo e um potencial de rentabilidade em curto espaço de tempo
muito alto, possibilitando um rápido desenvolvimento, sendo um de seus cases de sucesso a Uber,
que surgiu no ano de 2009 e utilizando um aplicativo de celular trouxe a possibilidade de solicitar
um transporte de baixo custo e com uma qualidade superior ao taxi.
Ainda ligadas as áreas de Engenharias, existem diversas possibilidades de empreendimentos que
podem ser desenvolvidos, e que são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. O perfil do
Engenheiro é de um "resolvedor de problemas", e por isso tem um papel bastante importante para
desenvolvimento de soluções que visam facilitar o dia a dia de diversos segmentos e ainda possibilita
a estes profissionais desenvolver um empreendimento em que o produto é o seu conhecimento,
oferecendo consultorias ligadas a avaliação de performance de empresas e implementação de
projetos de melhoria continua, sustentabilidade e redução de custos ligados a desperdícios de um
processo produtivo A aplicação tecnológica no desenvolvimento de softwares ligados a áreas de
processos industriais tem sido uma boa opção para novos empreendedores devido a crescente busca
em melhorar os monitoramentos de processos.
Uma questão importante para empreendedores no dia de hoje é a necessidade de constante busca
de conhecimento, não necessariamente ligados a graduação, e sim ligados a habilidades que possam
tornar um negócio, serviço ou produto mais atrativo, pois quanto mais conhecimento se possui sobre
o produto ou serviço fornecido, mais fácil torna-se de demonstrar ao cliente as vantagens que se
pode oferecer com estes produtos. Outro ponto de extrema importância para um empreendedor é ter
conhecimento sobre o que é necessário para realizar a gestão financeira de seu empreendimento, para
minimizar os riscos de falência no qual qualquer empresa está sujeita.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aumento de empreendimentos no Brasil nos próximos anos será fundamental para o crescimento
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da economia, pois trará maior giro econômico em diversos segmentos e suprirá o déficit de vagas
formais existentes hoje no país. A ampliação da automação em diversos segmentos ligados a
habitação, segurança e saúde, o aumento da utilização de e-commerce e o desenvolvimento dos
conceitos de Industria 4.0 de forma mais ampla em industrias de diversos portes, fará com que
postos de trabalho mais operacionais sejam extintos. Será necessário um fortalecimento de conceitos
de empreendedorismo em cursos de graduação, cursos técnicos e até mesmo no ensino médio, de
forma a preparar as pessoas sobre a possível realidade no qual estão prestes a encarar. Também
será de fundamental importância que sejam revistas as atuais cargas tributárias federais, estaduais e
municipais, de forma a aliviar as despesas dos empreendedores e que venham a aumentar os atuais
indicadores de sucesso de micro e pequenas empresas no nosso país.
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