
Em 2020, com o surgimento da pandemia, Brasil registrou o

maior número de empreendedores de sua história. O sonho

do negócio próprio tornou-se cada vez mais procurado

devido à necessidade (não exatamente por vocação). O

objetivo deste trabalho é mostrar o avanço que o Brasil teve

com o número de microempreendedores individuais (MEIs),

no ano de 2020 até 2021, e como o empreendedorismo

transformou-se em uma opção viável de renda e

crescimento para muitos brasileiros, com destaque para os

jovens.
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O Empreendedorismo na Pandemia

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

O número de empreendedores nascentes em 2020 não foi o único índice que atingiu patamares expressivos, temos ainda a taxa de

potenciais empreendedores que chegou a 53%, ou seja, mais da metade da população não empreendedora manifestou a intenção de ter um

negócio no horizonte de três anos. Se comparado a 2019, houve um salto de mais de 30 pontos porcentuais. Dentre esses, mais de 50

milhões de brasileiros que sinalizaram a vontade de empreender no último ano, 32,2% afirmam que foram influenciados pela pandemia. Ou

seja, 16 milhões de potenciais empreendedores foram inspirados pelas necessidades decorrentes da crise trazida pelo novo coronavírus, de

acordo com o relatório. Entre os empreendedores nascentes, as mulheres são a maioria. De acordo com os dados levantados, observarmos

que a pandemia afetou significativamente o perfil dos empreendedores no Brasil.

CONCLUSÃO

• Empreendedorismo no Brasil cresce em meio à pandemia, IESB Centro universitário - 25 de maio de 2021

• Pandemia faz Brasil ter recorde de novos empreendedores, Agência Brasil - Publicado em 05/10/2020 - Autor Pedro Rafael Vilela -

Repórter da Agência Brasil - Brasília

• Reportagem Turma do 31º Curso Estadão de Jornalismo / Edição Carla Miranda e Andréia Lago, especial para o Estadão –

Empreendedorismo na pandemia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

METODOLOGIA

METODOLOGIA

O empreendedorismo abriu novas oportunidades e perspectivas para uma

grande parcela da população que teve a vida “chacoalhada” pela

pandemia da Covid-19 e buscou uma alternativa como fonte de renda. O

número de novos negócios no país foi recorde em 2020: mais de 14

milhões de brasileiros tornaram-se empreendedores em meio à

pandemia, conforme o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

2020.

A motivação da maior parte deles foi o desemprego, o que resultou em

aumento histórico da taxa de empreendedores nascentes e também

mudou o perfil dos brasileiros que decidiram apostar no próprio negócio

no último ano. Segundo os dados da Instituição, a taxa de

empreendedorismo no país é de 38% entre a população de 18 a 64 anos,

o que equivale a aproximadamente 51,972 milhões de pessoas. Ao

analisar toda a população nacional, tem-se cerca de 24,76% que

empreendem em algum tipo de negócio, ou seja, quase 1 a cada 4

pessoas. No mês de janeiro de 2021, o país foi responsável por

novamente bater um recorde no número de novos negócios - foram

312.462 aberturas para registros de microempreendedores individuais

(MEIs) -, segundo um levantamento feito pela Serasa Experian. O número

é o maior já registrado desde janeiro de 2010.

ANÁLISE DA PESQUISA

O objetivo deste trabalho é mostrar o avanço que o Brasil

teve com o número de microempreendedores individuais

(MEIs), no ano de 2020 até 2021, e como o

empreendedorismo transformou-se em uma opção viável de

renda e crescimento para muitos brasileiros, com destaque

para os jovens.

A metodologia adotada baseia-se em pesquisas

bibliográficas a partir de materiais já publicados por sites,

livros e artigos.. Pesquisa exploratória: o principal objetivo da

pesquisa exploratória é proporcionar maior familiaridade

com o objeto de estudo.


