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O Brasil começa a praticar um empreendedorismo mais planejado e consistente. É o que 
mostra a mais nova edição da pesquisa Global Entrepeneurship Monitor, a GEM 2008. Pela 
primeira vez desde que o estudo é realizado no País, inverteu-se a proporção entre as pessoas 
que empreendem por necessidade e aquelas que agem por encontrar uma boa oportunidade. 
Atualmente, para cada brasileiro que empreende por necessidade há dois que o fazem por 
oportunidade.  
 
Além disso, ao longo das nove edições da pesquisa no País, a Taxa de Empreendedores em 
Estágio Inicial (TEA) brasileira manteve-se em torno de 12%, índice semelhante ao de nações 
como os Estados Unidos e outros países desenvolvidos. De 2001 a 2008, a TEA média 
brasileira foi 75% mais alta do que a média de todos os países participantes do estudo. Entre 
os 15 países do G-20 grupo das 20 maiores economias do mundo presentes no levantamento, 
o Brasil ocupou a terceira posição em empreendedorismo.  
 
A pesquisa GEM é realizada no exterior desde 1999. Chegou ao Brasil em 2000. Em 2001, 
passou a contar com a participação do Sebrae. A GEM tem entre suas finalidades avaliar, 
divulgar e influenciar as políticas de incentivo ao empreendedorismo no Brasil e no mundo. 
Quarenta e três países participaram do estudo em 2008.  
 
Para o presidente do Sebrae, Paulo Okamotto, o Brasil alcançou um importante desempenho 
nesta edição. "O aumento no número de empreendedores por oportunidade mostra que 
pessoas estão abrindo seus negócios de forma mais responsável e planejada", avalia 
Okamotto.  
 
Precoces 
 
O diretor-técnico do Sebrae Nacional, Luiz Carlos Barboza, reforça a avaliação. "Cresceu o 
nível de qualificação dos nossos empreendedores. A qualidade da atividade empreendedora 
brasileira está melhor, e isso se relaciona com a situação favorável da macroeconomia nos 
últimos anos e com atuações como a do Sebrae, que tem buscado capacitar o candidato a 
empresário para que ele tenha o máximo de informações ao abrir o seu negócio", diz.  



 
Segundo a GEM, há 14,6 milhões de empreendedores no Brasil. A taxa de empreendedores por 
oportunidade ficou em 8,03%, o equivalente a 9,78 milhões de pessoas. Já os 
empreendedores por necessidade obtiveram índice de 3,95%, um total de 4,81 milhões de 
pessoas. Outro dado da pesquisa que merece destaque na pesquisa diz respeito ao número de 
jovens empreendedores. Das pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos, 15% empreendem, ou 
seja, 3,82 milhões de indivíduos.  
 
Os números referentes à participação dos mais novos não param aí: 25% dos empreendedores 
brasileiros são jovens, o que leva o País a ocupar a terceira posição no ranking da GEM. Entre 
os jovens, 68% empreendem por oportunidade e 32% por necessidade, o que demonstra que 
a realidade deste segmento está próxima dos dados gerais sobre empreendedorismo no Brasil.  
 
Desafios 
 
Apesar dos resultados positivos, a GEM 2008 revela dados preocupantes. A inovação ainda 
está longe de se tornar uma realidade nas empresas brasileiras. Apenas 3,3% dos 
entrevistados acreditam que seus produtos poderão trazer alguma novidade para quem 
comprá-los. Em oposição a este dado, 68% dos brasileiros acreditam na importância de se 
lançar produtos inovadores, segundo a GEM. O dado revela que o consumidor brasileiro quer 
inovação, mas as empresas ainda não conseguem atendê-lo.  
 
Outro ponto de preocupação diz respeito ao intra-empreendedorismo, conceito relacionado aos 
funcionários que, com sua atitude, contribuem para a inovação nas empresas em que 
trabalham. A taxa de intra-empreendedorismo no Brasil ficou em apenas 0,6%. "Estas são 
questões que devem ser atacadas pelos governos, pelas instituições que atuam com micro e 
pequenas empresas, inclusive o Sebrae e também pelos próprios empresários. Precisamos 
disseminar por este país a cultura da inovação tanto por parte do empreendedor quanto do 
empregado", afirma Paulo Okamotto.  
 
Entre as ações do Sebrae para estimular a inovação nas micro e pequenas empresas está o 
Programa Agentes Locais de Inovação. Mais de 800 profissionais em diferentes especialidades 
foram capacitados para levar conceitos de inovação para micro e pequenas empresas. Eles vão 
atuar dentro dos empreendimentos e, este ano, chegarão a 16 Estados e mais ao Distrito 
Federal. Em 2009, a instituição lança também um programa de rádio para disseminar o tema 
para proprietários de pequenos negócios.  
 
Crédito 
 
A GEM mostra que recursos próprios continuam sendo a principal fonte de investimento para a 
abertura de novos negócios. Mais da metade dos novos empreendedores ouvidos pela pesquisa 
(51%) disseram utilizar recursos pessoais, como suas economias e as de familiares, para criar 
suas empresas e não financiamentos de bancos e outras instituições.  
 
O estudo também traz um dado importante em relação à questão do gênero no 
empreendedorismo. Em 2008 não houve diferença significativa entre a porcentagem de 
homens e mulheres que empreendem. Nesse ano a taxa de empreendedorismo dos homens 
ficou em 54% e a das mulheres em 46%.  
 
A pesquisa GEM é executada há nove anos no País pelo IBQP com patrocínio do Sebrae e do 
Sesi-Senai, apoio técnico da Universidade Positivo, apoio institucional da PUC do Paraná e 
coordenação internacional da London Business School, do Babson College e da Gera (pessoa 
jurídica responsável pela pesquisa GEM).  
 
A GEM mede as taxas de empreendedorismo mundiais, reunindo dados estatísticos de 43 
países. O estudo é referência internacional.  
 
Para avaliar o nível da atividade empreendedora de cada país, entrevistam-se membros da 
população adulta (18 a 64 anos de idade), selecionados por meio de amostra probabilística de 



cada país participante. Os empreendedores identificados são classificados conforme seu 
estágio empresarial, sua motivação para empreender e suas características demográficas. Em 
2008, foram entrevistadas duas mil pessoas no Brasil e 124.721 pessoas no mundo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 mar. 2009, Seudinheiro, B-18.   


