A STARTUP BRASILEIRA
EM UM MERCADO DE GIGANTES

O número de startups
vem crescendo
vertiginosamente no
Brasil e no mundo devido
às dificuldades que hoje
as pessoas têm em se
colocar no mercado de
trabalho em suas áreas de
atuação. E as instituições
de ensino em geral têm
um papel importante neste
cenário atual, promovendo
atividades de tal forma a
esclarecer e incentivar esses
futuros empreendedores
a se prepararem melhor
para esta nova realidade
e terem êxito e sucesso
em suas empreitadas.

Startups podem ser definidas resumidamente como pequenas
empresas em fase inicial de funcionamento, destacam-se geralmente
pelo modelo de negócios inovador, pelo empreendedorismo, pelo uso
intensivo de tecnologia e pela busca de baixos custos de produção sem
prejudicar a qualidade do produto. A expressão startup popularizouse aplicada a “empresas.com” ligadas à internet, mas não se refere
exclusivamente a elas. Dependem de uma postura empreendedora,
tendo por objetivo a criação de algo com valor; criar uma empresa,
correndo riscos, nomeadamente de natureza financeira, pessoal e
social, optando pela criação do seu próprio negócio.
Para testar o sucesso da sua ideia, o empreendedor deve encontrar
resposta para diversas questões, como saber quem vai comprar o
seu produto ou serviço, quais os motivos que os levam a comprar,
que necessidade têm de adquirir esse produto ou serviço, quais são
os canais de distribuição ideais e disponíveis, identificar a natureza
do mercado, se este está em crescimento ou em declínio, se é muito
ou pouco concentrado, e uma série de outros quesitos para dar
sustentabilidade ao negócio em si.
Startups podem apresentar um grande potencial de crescimento
e faturamento; e tudo começa com uma simples ideia que nunca
ninguém pensou, ou uma forma de melhorar e aperfeiçoar soluções
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