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O momento econômico pede o empreendedorismo. O mundo pede a inovação. Sai a classe 
média de carteira assinada e entram os revolucionários empreendedores. Criar um negócio na 
era digital é sentir-se inserido em um novo mundo, no qual você é o que você compartilha. O 
conceito de modernidade foi cunhado no século passado, mas acabou a era do ter. Esta é a era 
do ser. 
 
Vivemos o tempo da “dissonância cognitiva”, ou seja, ninguém sabe as regras, ninguém foi 
ensinado. Por que não empreender? Por que não experimentar? Ouse, arrisque, experimente. 
Muitos erros acontecerão, erraremos mais e mais. Será empírico, mas aprenderemos como 
fizeram tantos “gênios digitais”. A pergunta é como aprendemos com o erro das gigantes e dos 
profissionais que venceram? O que de bom eles fizeram para conter a ira das pessoas? Temos 
muito a aprender, e que bom que não existe receita de bolo. E que bom que há gente saindo 
para se molhar na chuva. 
 
Empreender é o melhor remédio para a depressão e para o vazio existencial. Vivemos uma 
abertura sem precedentes para novas ideias, novas abordagens e novos negócios. Lá vem 
você com a pergunta simplista: “E onde arranjo tempo?”. Sim, o tempo linear acabou. Esqueça 
o relógio e foque nas ações e no objetivo final. Sei que você tem dúvidas e medos: “E a bolsa 
de estudos que eu ganhei da empresa?”; “E a prestação do carro?”. Então, faça como milhares 
de pessoas: separe duas horas por dia, sacrifique um pouco seu lazer e seu tempo diante da 
televisão e vá empreender na era digital. 
 
Um grande amigo escreveu em seu blog uma vez que os concorrentes no mundo do 
empreendedorismo digital são os programas de trainees, os donos de bares e os vendedores 
de drogas. São eles que tiram os corações e as mentes de jovens que poderiam criar novas 
empresas. 
 
É hora de reagir. Não tenha medo de demitir da sua vida os chefes que gritam e de renunciar 
aos trabalhos chatos. Olhe à sua volta e perceba o olhar dos empreendedores. Repare nas 
perguntas questionadoras e inventivas dos curiosos. Os novos poetas do “mundo.com” estão 
deixando uma marca digital, quebrando o silêncio e começando uma revolução. 
 
São milhares de empreendedores em todo o Brasil, inquietos, que trocam empregos pelo 
sonho de fazer seu negócio. São executivos que trabalham à noite e na madrugada para 
montar a própria empresa. Essa revolução não usa armas, mas mentes inventivas. Um Brasil 
inventivo já nasceu. Já existe um Brasil empreendedor, digital, vanguardista e ético. Pessoas 
estão criando novos negócios e novas formas de pensar na economia criativa e no 
webempreendedorismo. Precisamos valorizar o que nosso país tem de bom, principalmente as 
boas ideias. 
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