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Introdução: Empreender nada mais é que buscar solucionar um problema já existente
de uma maneira diferente ou que ainda não exista, podendo ser um serviço ou um
produto, mas sendo sempre algo que agregue valor e tenha um diferencial para os seus
clientes. Sendo hoje o empreendedor um grande responsável pelo “ecossistema
empresarial”, existe também o intra-empreendedor, aquele que empreende dentro das
organizações os quais a grandes empresas estão sempre buscando e valorizando. Por
isso, torna-se importante a abordagem do empreendedor nas universidades, propondo
desafios que requerem soluções inteligentes. Objetivo: O nosso trabalho tem como
objetivos mostrar a importância real dos empreendedores nos dias de atuais, as formas
na qual eles devem se comportar e agir no mercado. Diante disso apresentar que
estamos com um cenário fantástico para aqueles que querem sair do comodismo e ter
seu próprio negocio. Metodologia: Utilizamos de pesquisas e matérias realizadas pelo
SEBRAE, ENDEAVOR, UOL e FAAP. Onde eles destacam o crescimento do numero
de empreendedores no Brasil vem crescendo de maneira muito expressiva, ressaltando
que os mesmos são empresas sérias que são extremamente interessadas em novos
modelos de negocio.   Resultados: No cenário de crise politica e econômica em que o
Brasil se encontra, foi possível identificar que em meio a tantas demissões, o numero
de pessoas que resolveram empreender devido a dificuldade de arrumar um novo
emprego cresceu de forma significativa, deixando claro que temos muitos mercados a
serem explorados e ou novas formas de executarmos tarefas já existentes. Pudemos
identificar também que em um mercado tão incerto, veio se criando um novo modelo
de negocio chamado STARTUP, onde que em sua maioria são empresas criadas por
jovens universitários ou recém formados, que buscam trabalhar em algo diferente do
modelo de emprego tradicional. As STARTUP’s que estão preocupadas em solucionar
problemas que muitos não dão devida atenção, veem conquistando os mercados atuais,
em sua maioria utilizam de tecnologia para aproximar usuários e serviços a serem
prestados. Destacamos também os olhos em que as organizações tem por aqueles
colaboradores que não são acomodados e estão sempre buscando novas formas mais
rápidas, baratas e eficazes de executarem suas funções.

 Conclusão: Concluímos o empreendedorismo pode ser usado como uma nova
ferramenta para mudar a qualidade de vida das pessoas, devido ao espirito
empreendedor, as dificuldades não fazem com que eles desistam de seus sonhos, pois
os mesmos estão sempre buscando soluções para problemas que realmente existem.
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