
Alimentação é o principal ramo do empreendedorismo brasileiro 
 
Abrir restaurantes, lanchonetes, montar carroça de cachorro-quente ou fabricar doces e salgados 
são as atividades empreendedoras de maior interesse no Brasil. Cerca de 27% dos 
empreendedores iniciais (com até três anos e meio de atividade) e 20% dos negócios 
estabelecidos (com tempo de vida superior a três anos e meio) atuam no setor de alimentação. A 
conclusão é do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que mede as taxas do empreendedorismo 
mundial. O relatório da pesquisa foi divulgado nesta terça-feira (14), em Brasília.  
 
O segundo maior foco de interesse dos empreendedores é o de vestuário e confecções, que 
responde por 14% dos negócios iniciais e 11% dos estabelecidos. Apesar de representar índices 
bem menores, o artesanato tem peso considerável no empreendedorismo brasileiro, formado por 
6% dos empreendedores em estágio inicial e 5% dos estabelecidos.  
 
Inovação tecnológica  
 
Para o GEM, nestas atividades e na grande maioria dos outros segmentos do empreendedorismo 
brasileiro é quase inexistente a aplicação de inovações tecnológicas. Quando perguntados se seus 
produtos e serviços são considerados novos para seus clientes, 82,3% dos empreendedores 
iniciais afirmaram que não oferecem novidades, contra 5,2% que afirmam positivamente à 
questão. O caso se acentua entre os negócios estabelecidos, formados por 85,7% de 
empreendedores que não consideram seus produtos novos, contra 5,8% que dizem oferecer 
novidades.  
 
O atual retrato se assemelha à tendência mundial, quando se percebe que mesmo nos países de 
renda alta e de grande força empreendedora, é pequena a parcela de pessoas que oferece 
produtos e serviços inovadores. Conseqüentemente, tais empreendimentos atuam em segmentos 
de alta concorrência.  
E o Brasil segue a dinâmica internacional de alta concorrência, atingindo 66% dos 
empreendedores iniciais e 72,5% dos estabelecidos. Em todo caso, fica acima das médias 
mundiais: 55% (iniciais) e 65% (estabelecidos). Em nosso País, os negócios em que os 
empreendedores afirmam não possuir concorrentes no Brasil é formado por apenas 4,1% de 
empreendedores iniciais e 2,9% de estabelecidos.  
 
Comparando-se com o universo internacional, vemos que a média é bem superior, em que as 
empresas sem concorrência são formadas por 10% de empreendimentos com até três anos e 
meio de vida e 6% de negócios estabelecidos.  
 
Geração de emprego  
 
Outra característica dos empreendedores iniciais brasileiros que se assemelha à tendência mundial 
é a falta de perspectiva em gerar novos empregos. Cerca de 32% destes empreendedores não 
esperam contratar mão-de-obra nos próximos cinco anos. Em todo caso, não deixa de ser 
expressivo o percentual dos que têm vontade de gerar emprego (24%).  
 
De forma inédita, a pesquisa GEM buscou avaliar as fontes de informação e orientação buscadas 
pelos empreendedores ao iniciar o seu negócio, O que se destaca na realidade brasileira é a falta 
de orientação para empreender. Em torno de 30% dos empreendedores afirmaram não ter tido 
qualquer tipo de orientação para iniciar o próprio negócio. Cerca de 33% dos empreendedores 
iniciais buscaram opinião de amigos e familiares. Entre os empreendedores estabelecidos, o 
percentual cai para 20%.  
 
A principal fonte de conhecimento e aprendizado dos empreendedores estabelecidos é a 
experiência profissional anterior à abertura do negócio (20%).  



Já com relação aos empreendedores iniciais, o percentual cai substancialmente (7%). Também é 
pequena a parcela de citações a instituições de apoio, tanto por parte dos empreendedores iniciais 
(5%) quanto dos estabelecidos (9%). Os nomes mais citados foram Sebrae, Senac e Senai.  
 
Para o pesquisador do projeto GEM, Paulo Bastos, seria importante que os empreendimentos já 
existentes concentrassem esforços para promover diferenciais e valores agregados nos produtos. 
“Dessa forma, estes empreendedores terão mais condições de aproveitar nichos de mercado não 
atendidos e de gerar riqueza, postos de trabalho e desenvolvimento econômico e social”, avalia.  
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