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Será que somos uma terra fértil para o empreendedorismo
e a inovação? Pergunte a qualquer um que já abriu uma
empresa no Brasil e a resposta será não. Temos um sistema
tributário pesado e complexo, regulamentação extensa e pouco
compreensiva e muita dificuldade em conseguir informações.
Na prática, ao invés de ajudar quem quer empreender a
contribuir pelo desenvolvimento do país, o Estado acaba
dificultando. Não tem que ser assim. Precisamos de um Estado
que seja parceiro do cidadão e favoreça oportunidades e
liberdade para que todos possam crescer economicamente.

EMPREENDEDORISMO E EMPREGO

Empreender é um termo que está na moda: significa agir
para realizar algo. Empreendedorismo é uma cultura de
trabalho que traz soluções, resultados e, quando se trata de
negócios, lucro.
Atualmente, o segundo maior medo dos brasileiros é que
o país não supere a crise, empatado com o de ficar
desempregado. Somados, esses medos têm assombrado 40%
da população. E não era para menos. No nosso Estado a taxa
de desemprego é de 18%, ou seja, 1,8 milhões de
desempregados apenas na Grande São Paulo. E o grupo mais
afetado é o dos jovens de 18 a 24 anos: 1 em cada 3 está sem
trabalho.
Ao invés de ficar parado, o brasileiro correu atrás. Nos
últimos anos, mais de 11 milhões de novos negócios foram
criados, de acordo com o Sebrae. E são esses cidadãos
criativos e corajosos que têm ajudado a segurar nossa
economia: os Empreendedores.
Empreender é um termo que está na moda e, de maneira
simples, significa agir para realizar algo. Ser empreendedor é
ter uma cultura de trabalho que traz soluções, resultados e,
quando se trata de negócios, lucro e geração de empregos.
Segundo levantamentos do IBGE, as pequenas empresas são
as que mais empregam no Brasil. Hoje, tais empresas são
responsáveis por empregar mais da metade da população. Ou
seja, quem está gerando e garantindo empregos é gente como

a moça que começou vendendo bolos e agora tem uma
confeitaria no bairro, o cabelereiro que juntou dinheiro e
abriu seu próprio salão, a jovem que dava banhos em
cachorros e agora tem um Pet Shop. Se queremos superar a
crise, precisamos investir no empreendedorismo.
Há aproximadamente 5,7 milhões de empreendedores em
São Paulo. Destes, apenas 1 em 4 sobrevive após o segundo
ano. De acordo com o Sebrae, o principal motivo para um
negócio fechar no Brasil é a falta de planejamento e gestão.
Ou seja, o brasileiro é corajoso, porém despreparado.

1 Fonte: Instituto Paraná Pesquisas, 2018.
2 Fonte: SEADE, Governo do Estado de São Paulo, 2018.

PRINCIPAIS DESAFIOS

Se o problema é a falta de preparo, o caminho é investir em
formação e educação. Apenas um em cada três empreendedores
no Brasil possui nível superior. Precisamos de cursos rápidos e
à distância, na medida para quem deseja se capacitar. Isso é
possível através de parcerias entre governo, instituições e
universidades. Além disso, quem consegue sobreviver tem
dificuldade para crescer. São dois motivos principais: é muito
complicado conseguir financiamento para inovações e a carga
tributária fica cada vez maior e mais complicada. A palavra
para mudarmos essa situação é simplificar.
Em média, um empresário gasta dois meses e meio só
para pagar impostos. E a quantidade enorme de regras torna
grande a chance de fazer algo errado e ainda ter que pagar
multas altíssimas. Grandes empresas contratam consultorias
e auditorias para cuidarem disso por elas, mas o pequeno
empreendedor não consegue acesso estes profissionais.
Para ajudar a resolver esse problema, duas coisas precisam

3 Fonte: DataSebrae.
4 Fonte: Doing BussinessI, Banco Mundial.

ser feitas. Simplificar a burocracia e facilitar o acesso à
informação. Parece difícil, mas isso pode ser feito se
investirmos em digitalização. Há países, como Índia e
Estônia, em que o cidadão já pode ter acesso a todos os
serviços do governo em uma plataforma digital centralizada.
Isso é o que se chama Cidadania Digital.
A Cidadania Digital, além de reduzir custos e o tempo dos
serviços, melhora o acesso à informação, facilitando o
empreendedorismo. Com tudo disponibilizado em uma
plataforma, o empreendedor poderá fazer consultas, tirar
dúvidas, fazer requerimentos e pagar os impostos em um só
lugar.
Sem vontade política para mexer na tributação e facilitar
a vida do empreendedor, nada disso pode ser feita. Eu
acredito e quero que São Paulo seja o melhor lugar para
trabalhar e para fazer negócios. Veja as minhas propostas!

MINHAS
PROPOSTAS
REDUÇÃO DA BUROCRACIA PARA MAIOR AGILIDADE
• Digitalizar os processos do Estado
• Criação da Cidadania Digital Paulista
• Agilidade na abertura de empresas
• Agilidade e simplicidade no pagamento de tributos

INCENTIVO AO EMPREENDEDOR
• Facilitação das linhas de crédito para inovação
• Disponibilização de cursos de formação
• Acesso à informação descomplicado
• Portal online para dúvidas e consultas gerais
CULTURA DE EMPREENDEDORISMO
• Projetos de educação em empreendedorismo
• Incentivos à inovação nas escolas estaduais
• Redes de cooperação com organizações e institutos

ESTE MATERIAL FOI PRODUZIDO EM COLABORAÇÃO COM
PROFISSIONAIS, PESQUISADORES, ESTUDANTES E SOCIEDADE. TEM
ALGUMA IDEIA PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO?

ME CONTA!

ME CHAME AQUI!

WhatsApp:
(11)97779-1800
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BIO

Alessandra Monteiro tem 32 anos e é nascida em Mogi das Cruzes, São Paulo. Ela é
formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Ciências Políticas.
Especializada em Gerenciamento de Cidades, também realizou cursos como Integrity
and Values in Government pela Universidade de Oxford.
Engajada na construção política desde 2012, Alessandra pretende ser uma das mais
jovens deputadas estaduais de São Paulo. Através de programas de Liderança
Pública idealizados pela Fundação Lemann e da RAPS, ela tem se preparado para
liderar um movimento de renovação da política brasileira.
Alessandra acredita que um ambiente
com liberdade econômica é primordial
para garantir que São Paulo continue
sendo o melhor lugar do país para se
fazer negócios. No mesmo sentido, ela
acredita na necessidade de um novo
ensino público estadual que promova
formação moderna e adequada ao atual
mercado de trabalho.
Líder da organização 27 Million no Brasil,
Alessandra está na linha de frente do
combate ao tráfico humano. Em especial,
ela pretende agir assertivamente contra
a exploração sexual infantil, que
corresponde à maior parte do tráfico de
pessoas no país.

D E P U T A D A

E S T A D U A L

Participe da nossa campanha!
CNPJ 31.221.141/0001-68 / Mobilização Sustentável por São Paulo / Tiragem 10.000 / CONFECÇÃO 02.540.850/0001-08

Saiba mais das nossas propostas!

www.alessandramonteiro.com.br
Acompanhe nas redes sociais!
@alessandramonteirosp
Mande uma mensagem!
Envie a palavra MATERIAL para receber nosso
conteúdo digital

WhatsApp: (11)97779-1800
FINANCIE ESSA IDEIA!

Nossa campanha é colaborativa e conta com a ajuda de amigos, apoiadores e
voluntários. Para alcançar mais pessoas e levar nossas ideias ao redor do estado de
São Paulo, precisamos de recursos.
Queremos ser financiados pelas pessoas que acreditam que é possível mudar a
política! Você quer fazer parte disso? Doe qualquer valor para nossa campanha!

DOE AGORA, ACESSANDO:
APOIA.ORG/DOEALE

