
Celeiro de idéias
Pesquisa internacional mostra que
o brasileiro é um dos povos
mais empreendedores do planeta

FABRÍCIA PEIXOTO

U m estudo traduziu em números o
famoso "jeitinho do brasileiro"

de ser criativo, mesmo em situações
adversas da economia. O trabalho foi
feito pelo Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), um consórcio que
reúne pesquisadores do mundo intei-
ro e calcula, através de dezenas de
indicadores, o nível de empreende-
dorismo de mais de 30 países. O Bra-
sil aparece no pelotão de frente des-
se ranking. Em 2003, segundo o
GEM, pelo menos 12,9% da popu-
lação em idade de trabalhar estava
envolvida com o próprio negócio, se-
ja ele formal ou informal. Isso deu ao
país a sexta posição entre os mais em-
preendedores do mundo. É uma le-
gião de 14 milhões de pessoas que,
apesar de todas as dificuldades, fa-
zem com que o Brasil tenha um dos
maiores índices de empresários per
capita do mundo.

A posição do país nesse ranking im-
pressiona, afinal está à frente até de
potências como os Estados Unidos.
Mas os números merecem ser ana-
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e virou empresária

lisados com certo cui-
dado, recomendam os
analistas que se debru-
çaram sobre o estudo. A
criatividade do brasi-
leiro é inegável, mas o
alto nível de empreen-
dedorismo identificado
no país tem uma leitu-
ra menos positiva: o
desemprego.

Em 43% dos casos é
a necessidade de sobre-
vivência financeira que
leva o brasileiro que
perdeu seu trabalho a
tornar-se seu próprio
patrão. Não é à toa que
países como Uganda e
Venezuela, onde em-
prego formal virou arti-
go de luxo, são os líde-
res do ranking (leia o
quadro). O problema é que esse gru-
po de empresas, que nascem da ne-
cessidade, não dura mais que um ano.
Em nações de economia mais madu-
ra, como os Estados Unidos ou a Aus-
trália, a motivação pa-
ra abertura de novos
micronegócios é dife-
rente. É a oportunida-
de de ganhar dinheiro
num novo nicho de
mercado ou uma idéia
inovadora que estimula os empresá-
rios. Não a necessidade.

Além do espírito empreendedor de
cada povo, a pesquisa GEM produz
uma espécie de retrato da realida-
de socioeconômica de cada país, in-

cluindo o perfil das pessoas que de-
cidiram tornar-se empreendedoras.
Para isso, os pesquisadores contam
não só com a orientação de institui-
ções importantíssimas, como a Lon-

12,9% dos brasileiros em idade
de trabalhar têm um negócio

don Business School, mas principal-
mente com a participação de espe-
cialistas locais, responsáveis pela in-
terpretação dos dados. "As amostras
são analisadas de acordo com a rea-
lidade e cultura nacionais", diz Pau-
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lo Alberto Bastos Júnior, pesquisador
da GEM Brasil.

No que se refere ao Brasil, o resul-
tado mostra uma população de alto
grau de atividade empreendedora,
com homens ainda mostrando mais
iniciativa do que as mulheres. Mas os
dados revelam que elas vêm se des-
tacando. Em 2000, cerca de 20% dos
empreendedores eram mulheres. No
ano passado, elas quase empataram
com os homens, representando 46%
do total de empreendedores. Se a pes-
quisa do GEM tivesse sido feita ape-
nas com o público feminino, o Bra-
sil teria subido uma posição na lis-
ta, ficando em quinto lugar. Essa le-
gião de empresárias vêm tentando

Fabiano Accorsi/Época

conciliar o trabalho doméstico ou
mesmo um emprego formal com uma
segunda fonte de renda, como a ven-
da de roupas ou de cosméticos para
os colegas de firma.

A pesquisa mostrou também que
cerca de 64% dos empreendedores bra-
sileiros têm entre 25 e 44 anos. Ou se-
ja, é uma população relativamente jo-
vem que decide se aventurar no mun-
do dos negócios. Esse grupo também
tem alguns anos de estudo a mais que
a média da população. Aos 26 anos,
a empresária Vanessa Carmona refle-
te bem esse perfil do empreendedor jo-
vem. Aos 23, ela saiu da faculdade e
decidiu ter sua própria confecção de
biquínis, a Mulata Brasil. Enfrentou

a burocracia, foi atrás de financiamen-
to, contratou pessoal e hoje, três anos
depois de tornar-se empreendedora,
fabrica cerca de 6 mil peças por mês.
Começou numa casa dos fundos e ago-
ra pensa em exportação. Um caminho
difícil? "Certamente, mas em nenhum
momento pensei em desistir", conta.
A formação em Economia ajudou. Mas
foi do dia-a-dia que Vanessa, enfren-
tando as dificuldades iniciais de todo
negócio, tirou experiência para tornar-
se uma empresária profissional.

É interessante notar que, apesar de
figurar entre os povos mais empreen-
dedores, o Brasil é descrito na pesqui-
sa do Global Entrepreneurship Moni-
tor como um país que oferece um am-
biente muito pouco propício ao em-
preendedorismo. Os problemas são
muitos, desde a falta de infra-estrutu-
ra e baixo nível de escolaridade até os
juros altos. E qual é a explicação pa-
ra essas duas conclusões aparente-
mente contraditórias da pesquisa? O
próprio relatório do GEM traz a res-
posta: o dinamismo e a flexibilidade
do brasileiro, capaz de se adaptar às
situações mais adversas, é que o colo-
ca entre os povos que mais estão dis-
postos a abrir um negócio próprio.
Com um pouco mais de incentivo do
governo, o famoso "jeitinho brasilei-
ro" poderia se transformar em mais um
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motor do crescimento econômico.


