
 

Proposta - 2ª série 

TEXTO I 

Na Era do Conhecimento é impossível ter-se o controle de tudo, e vivemos todos mergulhados na 

incerteza de probabilidades e riscos, o que leva o mercado a buscar cada vez mais pessoas qualificadas, 

responsáveis, dotadas de conhecimento técnico e científico, bem como habilidade de comunicação. 

Com a expansão da Tecnologia da Informação, torna-se essencial a troca dos conteúdos produzidos 

pelos sistemas entre as empresas, na convivência delas com os governos, mercado, clientes, parceiros, redes 

sociais e blogs, para citar alguns exemplos. 

Empreender num ambiente assim nada mais é do que unir a capacidade de conviver com as inovações 

e ter sucesso ao gerar valor a partir daquilo que se conhece e dos relacionamentos que se tem. 

Já os profissionais que insistirem em agir de forma simplista e cartesiana, fechados em si mesmos, 

tendem a ficar à margem da evolução não apenas diante de seus clientes e empregadores, mas principalmente 

das muitas possibilidades que se abrem hoje para quem realmente deseja empreender no 'Brasil 2.0'. 

Disponível em:< http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/o-novo-empreendedorismo-na-era-do-

conhecimento/44004/>. 

 

TEXTO II 

Startups: novas maneiras de empreender 

Todo negócio começa a partir de uma ideia, e com as startups não poderia ser diferente. Essa nova 

maneira de empreender está em alta nos últimos anos e traz muitos benefícios para o empreendedor que tem 

uma boa ideia, mas ainda não sabe o que fazer com ela. 

O mundo atual está totalmente ligado aos conceitos de tecnologia e inovação, de experimentar novos 

formatos e buscar novas relações dentro do ambiente de trabalho. Empresas como Google, por exemplo, 

trouxeram uma noção diferenciada de ambiente corporativo. Competitividade, agressividade e pressão ainda 

ditam as regras, mas entre essas variáveis foram inseridas palavras como criatividade, momentos de lazer e 

flexibilidade de horário. Se há alguns anos isso poderia ser um problema para as empresas, hoje é sinônimo de 

alta performance e produtividade. 

O objetivo das startups é buscar soluções criativas para os problemas do mundo. Muitas delas estão 

mostrando mais do que se propuseram, resultando em um crescimento total do setor de 18,5% nos últimos seis 

meses, segundo dados da Associação Brasileira de Startups (ABStartups). A principal razão desse resultado é 

a velocidade com que as startups crescem comparadas às empresas tradicionais: enquanto uma organização 

comum cresce de 10% a 20% ao ano, uma startup pode ter crescimento de até 200% no mesmo período. 

Entre os segmentos que mais têm crescido dentre as startups destaca-se a área de desenvolvimento de 

aplicativos para smartphones. Com a presença crescente dos telefones celulares na vida das pessoas — só no 

Brasil são 168 milhões de usuários ativos — não soa estranho pensar que a criação de aplicativos pode ser uma 

nova maneira de empreender e transformar aquela ideia que ainda está no papel em um negócio extremamente 

lucrativo. Entretenimento, comércio eletrônico e mídia também vigoram entre os modelos de startups com 

grande crescimento no país. 

Disponível em: <https://medium.com/smart-consultoria/startups-novas-maneiras-de-empreender-de50288e7532>. 
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TEXTO III 

Semelhanças e diferenças entre loja física e loja virtual 

Atendimento ao cliente: Tanto no e-commerce quanto em lojas físicas é preciso oferecer um bom 

atendimento ao cliente. O que temos de diferente é que a necessidade de atendimento em uma loja virtual é 

menor, já que os produtos contêm descrições bem mais detalhadas disponíveis para o cliente, com imagens, 

preços e condições de pagamento bem claros. Já na loja física, o cliente geralmente precisa chamar um vendedor 

para explicar os detalhes dos produtos, havendo a necessidade de mais vendedores para atender bem a cada 

cliente que chegar. É bom ressaltar que o tamanho da equipe de atendimento, tanto em loja física quanto em 

loja virtual, vai depender do porte da empresa. 

Acesso aos produtos: Os produtos de uma loja devem ser fáceis de encontrar e de visualizar tanto no 

comércio tradicional quanto no e-commerce. De formas diferentes, uma em layout de loja e a outra em 

usabilidade, os dois modelos precisam investir para que o cliente tenha uma boa experiência ao buscar o produto 

ou serviço que deseja. 

Alcance: O alcance de uma loja virtual é indiscutivelmente maior do que o de uma loja física. Enquanto 

o e-commerce pode ser acessado por clientes de todo o país (e até do mundo, desde que esteja disposto a enviar 

para outros países), a loja física só consegue vender para clientes da sua própria cidade, no máximo das cidades 

vizinhas. 

Horário de atendimento: Por funcionar online e sem necessidade de vendedores, a loja virtual tem 

capacidade de vender 24h por dia e 7 dias por semana. Já a loja física teria um custo muito alto com 

funcionários, pagando horas extras, para funcionar durante todo o dia e todos os dias da semana. Esse também 

é uma boa razão para varejistas tradicionais investirem também em uma operação de e-commerce, garantindo 

que seus clientes também tenham a opção de comprar a qualquer horário e receber o produto em casa. 

Disponível em: < https://bleez.com.br/blog/semelhancas-e-diferencas-entre-loja-fisica-e-loja-virtual/>. 

 

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 As novas formas de empreender, 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. 

https://bleez.com.br/blog/semelhancas-e-diferencas-entre-loja-fisica-e-loja-virtual/

