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O empreendedorismo sempre esteve presente,

e vem aumentando cada vez mais.

Empreendedorismo significa empreender,

resolver um problema ou 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 um

negócio lucrativo.

No ano de 2020, empreendedores sofreram o

impacto da pandemia, e assim, entrou em auge

uma nova forma de empreender, o

empreendedorismo digital. Durante a pandemia,

não só as empresas já existentes precisaram se

adaptar, como também surgiram, nesse meio

digital, novas empresas.. No ano passado, o

crescimento foi tão grande que fez o

levantamento apontar 2020 como o ano do

empreendedorismo digital.

Nesse trabalho buscamos investigar a

adaptação do empreendedorismo em meio ao

isolamento social e fechamento geral do

comércio.

ABCOMM, 2020 afirma, que em uma pesquisa

realiza pelo SEBRAE, apontou um aumento

significativo no número de Mcroempreendedores

individuais (MEI) durante o período da

pandemia, e estima-se que o número de

compradores pela internet quase dobrou.

CARDOSO, M. et al; avaliaram as preferências

sobre compras não presenciais, com 273 pessoas

através questionário online.

Foi verificado, realmente o aumento do consumo na

área digital, e verificaram que toda essa mudança

ajudou com o isolamento social e com a economia na

casa de muitos empreendedores. Também avaliaram

que cada vez mais esse será um caminho buscado pelas

empresas, todos conseguiram ver o poder do digital,

onde serviços e produtos são oferecidos sem sair de

casa.

Concluímos que o empreendedorismo digital teve seu

auge devido aos impactos que a pandemia do COVID

19 gerou. Devido ao fechamento geral, isolamento

social, as empresas tiveram que se reinventar e planejar

projetos para sua transformação digital. E vimos, que de

acordo com especialistas esse é um caminho sem volta,

pois o poder do digital é impactante.

Concluíram que mesmo com a volta dos atendimentos

presenciais, o empreendedorismo, associado com o

marketing digital, irá permanecer, devido a ser um canal

com alta visibilidade e rendimento.
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