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Em números absolutos, as mulheres brasileiras que lideram empreendimentos em estágio 
inicial ocupam o terceiro lugar; elas são cerca de 6,3 milhões de pessoas  
 
 
Brasília - A participação da mulher brasileira no universo empreendedor cresce a cada dia. De 
acordo com a nova pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o empreendedorismo 
feminino do Brasil é o sexto mais atuante do mundo, com taxa de 10,8%. Fica abaixo apenas 
dos índices da Venezuela (23,86%), Tailândia (19,33 %), Jamaica (15,69 %), Nova Zelândia 
(13,75 %) e China (11,6%). Os principais resultados do estudo foram divulgados nesta terça-
feira (14) em Brasília.  
 
Em números absolutos, as mulheres brasileiras que lideram empreendimentos em estágio 
inicial (com até três anos e meio de existência) ocupam o terceiro lugar (estimado em 6,3 
milhões de mulheres). Ficam atrás apenas das norte-americanas (8,9 milhões) e das chinesas 
(44,8 milhões). Aprofundando a análise de gênero, percebe-se que o empreendedorismo 
masculino no Brasil fica bem abaixo, ocupando a 13ª posição do ranking mundial, com taxa de 
11,8%.  
 
De qualquer forma, considerando dados acumulados de 2001 a 2005, há mais homens 
empreendendo no Brasil (58%) do que mulheres (42%). A diferença é maior entre os 
empreendedores estabelecidos, havendo praticamente dois homens para cada mulher. Já entre 
os empreendedores iniciais, há mais equilíbrio entre homens (taxa de 14,6%) e mulheres 
(10,9%). O relatório do GEM, no entanto, ressalta que a atuação feminina é fundamental para 
a posição de destaque do Brasil no ranking mundial.  
 
Idade, educação e renda  
 
Nos indicadores internacionais, a taxa de atividade empreendedora inicial é maior na faixa 
etária de 25 a 34 anos, enquanto nos negócios estabelecidos, a taxa mais elevada encontra-se 
entre pessoas que têm de 45 a 54 anos. E no Brasil, o quadro se repete. Ou seja, 16,6% das 
pessoas entre 25 e 34 anos são empreendedores em estágio inicial. Em segundo lugar vem o 
grupo de pessoas entre 35 e 44 anos, das quais os empreendedores iniciais representam 
14,7%. Por outro lado, a maior taxa de empreendedores estabelecidos (14%) é encontrada 
entre pessoas de 45 a 54 anos.  
 
Na população brasileira, a dinâmica empreendedora é mais forte entre os indivíduos mais 
escolarizados, na medida em que 16,7% das pessoas com formação superior são 
empreendedores iniciais. Entre aqueles com até o quarto ano do ensino fundamental, os 
empreendedores iniciais são apenas 9,2%. Considerando-se os empreendedores estabelecidos, 
as mesmas taxas são 12,0% e 6,5%, respectivamente.  
 
No entanto, quando se avaliam apenas os empreendedores, de ambos os estágios, cerca de 
45% deles têm até quatro anos de estudo, contra apenas 14% que freqüentaram os bancos 
universitários. Isso ocorre porque uma fração muito pequena da população brasileira chega ao 
ensino superior.  
 
Quando é analisada a renda familiar, percebe-se que entre os empreendedores brasileiros com 
renda superior a 18 salários mínimos, a taxa de empreendedores estabelecidos é bem maior 
(25,3%) do que os iniciais (18,4%). Esses números sugerem, portanto, que quando 
sobrevivem por mais tempo, os negócios aumentam a renda dos empreendedores e suas 
famílias.  
 
Dedicação e acesso a crédito  
 
Como era esperado, existem mais empreendedores em estágio estabelecido que dedicam 
tempo integral aos negócios (69%) do que os que estão começando a empreender (55%).  



A média fica abaixo da tendência internacional, cujas taxas são de 80% e 70%, 
respectivamente.  
 
Apesar do tempo dedicado, falta ao empreendedor no Brasil mais acesso a crédito. Por conta 
disso, os negócios são iniciados com valores financeiros muito baixos. A pesquisa mostra que 
dois terços dos empreendedores investiram menos de R$ 10 mil e 22% desembolsaram menos 
de R$ 2 mil. Outros 22% conseguiram alocar valores mais robustos (acima de R$ 20 mil).  
 
Para se ter uma idéia do quanto é complicado empreender com investimentos tão tímidos, vale 
lembrar que se gasta no Brasil mais de R$ 1 mil apenas para formalizar a abertura de um 
negócio. “As dificuldades de acesso ao crédito combinado com a baixa proporção de 
investidores informais e os baixos montantes investidos formam um quadro muito 
desfavorável à criação de negócios de maiores impacto no mercado, inovação e valor 
agregado”, opina o diretor-geral do grupo GEM Brasil, Marcos Schlemm.  
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