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PRESENTATION
OVERVIEW
Welcome

Muito obrigado por nos deixar participar da

sua jornada para especialização no Universo

do Empreendedorismo.

Esse Ebook é composto de 5 módulos sobre

Empreendedorismo na Era da Revolução

Digital e você terá acesso à um conteúdo

exclusivo e de alta qualidade “

Nosso intuito é que você possa, de forma

bem simples, completar o curso e ser capaz

de navegar pelo universo do

empreendedorismo com os seus próximos

passos definidos.

Está preparado?

Vamos lá!



MENSAGEM DO NOSSO
TIME
Olá, sou o Bruno Dupin

A Startup Connection surgiu quando estavamos em busca de novos investidores para

minha primeira Startup, a Cropchain.

Tomei a decisão de buscar investidores no maior mercado financeiro do mundo : Nova

Iorque! 

Lá, além de muitos investidores, também fiz conexão com fundadores de Startups em

diferentes estágios.

Esse ambiente diverso e com muitas oportunidade, me proporcionou conexões para

criamos a minha segunda Startup.  

E a Startup Connection surgiu para responder à essa pergunta!

 

Você, também está em busca de desenvolvimento? Quer saber como é "Pensar Fora

da Caixinha"? 

Quer ter a experiência e conexões com pessoas brilhantes, nos mercados mais

tecnológicos do Mundo?  

Se a resposta for SIM, você está no lugar certo!

 

Engenheiro Agrônomo formando na
Universidade Federal de  Viçosa, com

10 anos de experiência no mundo
corporativo.

 
Estudou Inovação e Tecnologia no

MIT em Boston, e criou 2 Startups em
poucos mais de 6 meses.

 
Possui MBA em Gestão Empresarial
pela FGV, Especialização em Gestão

de Pessoas pela Faculdade Dom
Cabral, Certificação Profissional pelo

MIT. 
Apesar disso, garante que as

conexões são mais importantes do
que os títulos acumulados até então.

 
A Startup Connection, tem o
compromisso de contribuir e

impulsionar o ecossistema de
empreendedorismo na America Latina

e criar conexões relevantes com a
America do Norte.
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5 Módulos Exclusivo Para Você

MÓDULO 2 

 
Como se preparar para dar o

primeiro passo?
 

MÓDULO 3 

 
Já tenho uma ideia. E Agora?

 

MÓDULO 4

 
Como ter um Equipe de Alta

Performance?

 
Foco no Cliente 

 

MÓDULO 5

MÓDULO 1
CONCEITOS BÁSICOS 

DO EMPREENDEDORISMO



1º MÓDULO 
ENTENDA 
OS CONCEITOS BÁSICOS 
DO EMPREENDEDORISMO
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NA VERDADE, NÃO É APENAS ISSO.

O processo de empreender é bem mais amplo e abrange
implementar novos negócios ou mudanças em empresas já

existentes. Como assim empresas já existentes?

DEFINIÇÃO

Segundo o SBCoahing, o Empreendedorismo é a
capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos. Por
várias vezes pensamos que empreender é ter boas ideias e

criar uma empresa. 

Exatamente isso
 

Quando alguém dentro da empresa onde atua, criar um novo produto
por exemplo, onde envolve riscos e inovação, ele está empreendendo!
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NO BRASIL, O EMPREENDEDORISMO SURGIU NOS ANOS 90, APÓS A
ABERTURA BRASILEIRA PARA ECONOMIA , QUANDO ALGUMAS PESSOAS
DECIDIAM TRABALHAR INDEPENDENTEMENTE, CRIANDO O SEU PRÓPRIO
NEGÓCIO DO ZERO.
 
 
 
ISSO ACONTECEU DEVIDO À  ENTRADA DE FORNECEDORES
ESTRANGEIROS QUE CONTROLAVAM NOSSOS PREÇOS NO BRASIL.
 
 
ESSE TERMO SE REFERE ÀQUELES QUE DESENVOLVEM UM SERVIÇO
DIFERENCIADO E VALORIZADO PELO CONSUMIDOR, ENVOLVENDO
ALGUNS PONTOS IMPORTANTES QUE ESTÃO PRESENTES ATÉ HOJE
 

DEDICAÇÃO DE TEMPO
ESFORÇO

RISCOS FINANCEIROS
PRESSÃO PSICOLÓGICA E SOCIAL

 

Afinal, 
O que  é Empreendedorismo?



Por outro lado, o empreendedorismo traz alguns
benefícios

IMPACTO

PROMOVER O
DESENVOLVIMENTO

PESSOAL, ECONÔMICO E
SOCIAL

SONHOS

CRIAR A
OPORTUNIDADE DE
TRABALHAR COM O

QUE REALMENTE
GOSTA

LIBERDADE

TER AUTONOMIA
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EXEMPLO

INSPIRAR NOVOS 
EMPREENDEDORES



CENÁRIO ATUAL PARA O
EMPREENDEDORISMO NO
BRASIL
EM 10 ANOS...

...o Brasil passou de 14 Milhões para quase 50 Milhões de
empreendedores, segundo o Sebrae. Essas iniciativas
contribuem e muito para criação de empregos e
consequentemente movimenta o mercado econômico do
país.
Diante do cenário econômico e social atual, onde estamos
com uma grande expectativa de finalmente sair de um
período de crise financeira, o número de empreendedores
no Brasil pode crescer ainda mais.
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Além da grande expectativa da melhora econômica, a indústria 4.0 e
também chamada de Revolução Digital, já se mostra como o grande
impulsionador da economia em vários países que saíram da crise e estão
em pleno desenvolvimento.  Você se lembra da bolha de 2008 nos EUA? 
 
O filme “The Big Short” conta muito bem como se deu uma das maiores
crises mundiais que afetou bilhões de pessoas no mundo e empresas
principalmente no Brasil ( a Sadia teve um prejuízo de R$2 Bilhões e
culminou na fusão da companhia com a Perdigão).
 
 
 

 
 

 



OUR CORE VALUES O empreendedorismo, e principalmente o surgimento das Startups,
foram peças fundamentais para que os EUA conseguisse superar a
crise.

CRISE X CRIE

Bem, esse é um assunto para outro momento, mas que será
abordado por nós, da Startup Connection.

MAS ESPERA AÍ....EMPREENDEDORISMO E STARTUP
NÃO SÃO A MESMA COISA?

Voltando para bolha imobiliária de 2008 nos EUA, o cenário atual
de Startups teve um grande incentivo devido ao aumento do
desemprego e redução de salários pós crise. Com isso, as pessoas
principalmente do mercado financeiro, tinham um motivo para
criar o seu próprio negócio, muito impulsionados pelo início da
Revolução Tecnológica que estava se iniciando, logo após a bolha
da Internet em 2000.

STARTUP STYLE
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Mas e aí ? Quais lições podemos tirar das
crisas de 2000 e 2008?

ABORDAREMOS NOS PRÓXIMOS MÓDULOS!!


