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PROPOSTA 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema "A 
importância do empreendedorismo no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto 
de vista. 
 
Texto I 
 
O empreendedorismo não é um conceito fechado. Muitos estudiosos afirmam que ele vai além de apenas abrir uma 
empresa. É preciso ter criatividade, iniciativa e paixão e saber que situações de riscos serão comuns. 
Vale ressaltar que a origem do termo empreendedorismo não é exatamente nova. Ele foi criado em 1945 pelo 
economista Joseph Schumpeter. Segundo ele, o empreendedorismo é algo desenvolvido por pessoas versáteis, as 
quais possuem habilidades técnicas para produzir e organizar recursos financeiros e operações internas, além de lidar 
muito bem com vendas. 
 

Disponível em: https://meusucesso.com/artigos/empreendedorismo-o-que-e-conceitos-e-definicoes-guia-completo-1868/.2021 
(adaptado). 

 

Texto II 
 
Segundo o levantamento Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2019, 52 milhões de brasileiros possuem 
negócio próprio. No Brasil, o empreendedorismo é a solução para que muitas pessoas possam sair de uma situação 
econômica precária. Outras sempre tiveram o sonho de empreender e buscam concretizá-lo. Independentemente do 
motivo, conforme o GEM, a taxa de novos donos de negócios foi de 15,8%, em 2019, o que sugere uma estimativa de 
mais de 21 milhões de brasileiros empreendedores. 
Conforme esse mesmo estudo publicado pela GEM, só na última década (2009-2019) a quantidade de pessoas 
economicamente ativas que criaram o seu próprio negócio saltou de 26,9% para 38,7%. 
 

Disponível em: https://meusucesso.com/artigos/empreendedorismo-o-que-e-conceitos-e-definicoes-guia-completo-1868/.  
(adaptado). 

 

Texto III 
 
Que empreender no Brasil é algo extremamente desafiador todos já sabem. Não é novidade para ninguém que a 
burocracia para abrir uma empresa, as legislações antigas que amarram empresas inovadoras e a carga tributária 
descabida são âncoras que fazem muitos negócios afundarem nos primeiros anos de vida. 
Uma boa saída para superar os desafios do empreendedorismo no Brasil é explorar seu tamanho. O Brasil é um país 
gigantesco, com pessoas muito diferentes, de crenças e costumes diversos, como se fossem nichos naturais de 
mercado. 
Explorar essa regionalidade, criando produtos e serviços que se encaixem perfeitamente na rotina de determinado 
nicho, é uma ótima forma ganhar pequenas fatias de mercado com velocidade. 
 

Disponível em: https://meetime.com.br/blog/gestao-empresarial/desafios-empreendedorismo-brasil/.  (adaptado). 
 

Texto IV 

 

https://www.periodicosdeminas.ufmg.br/entenda-os-atuais-desafios-das-pesquisas-cientificas/
https://www.periodicosdeminas.ufmg.br/entenda-os-atuais-desafios-das-pesquisas-cientificas/
https://www.periodicosdeminas.ufmg.br/entenda-os-atuais-desafios-das-pesquisas-cientificas/

