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Pesquisa confirma a veia empreendedora dos brasileiros, mas revela um grande desafio: é 
preciso injetar grandes doses de inovação nos negócios. 

O Brasil continua com uma taxa de empreendedorismo superior à de 42 outros países. É o que 
confirma a 9ª edição da pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) e que tem como principal parceiro o 
Sebrae. O estudo, divulgado hoje em São Paulo, aponta, também, que houve um aumento na 
qualidade dos empreendimentos feitos no Brasil. O número de empreendedores que decidem 
abrir um negócio por oportunidade - e não por simples necessidade - está maior. Hoje, para 
cada brasileiro que empreende por necessidade, há dois que fazem o mesmo por 
oportunidade. Há seis anos, esta proporção era inversa. 

O estudo do IBQP e do Sebrae, que tem como base um levantamento do Instituto Bonilha feito 
junto a 2 mil entrevistados, atenta para um grande desafio que os empresários brasileiros têm 
pela frente: fazer com que as micro e pequenas empresas invistam em inovação. Segundo a 
GEM, apenas 3,3% dos entrevistados afirmam que seus novos produtos são, de fato, 
considerados inovadores. No Chile, para se ter uma ideia, este índice chega a 36,4%. Outro 
balde de água fria está na constatação de que apenas 0,6% dos brasileiros se consideram 
"intra-empreendedores" - ou seja, colaboradores que lideram e estimulam a inovação em suas 
empresas. 

Para amenizar problemas como estes, o Sebrae anunciou que promoverá diversas ações 
direcionadas ao fomento da inovação ao longo dos próximos dois anos. Entre as iniciativas, 
estão consultorias para empresários interessados e a concessão de crédito a companhias que 
apresentem projetos considerados inovadores. "Queremos ultrapassar esta barreira que atinge 
a continuidade de um negócio", explicou Enio Pinto, gerente da unidade de atendimento 
individual do Sebrae. 

Colchão para a crise  

Para Paulo Okamotto, presidente nacional do Sebrae, a crise fará com que mais pessoas abram 
suas próprias empresas. "O empreendedorismo será uma espécie de colchão que amolecerá o 
choque econômico que devemos sentir nos próximos meses", projeta. O atual empoçamento 
do crédito, de certa maneira, não preocupa a entidade. Isso porque mais da metade dos 
empreendedores (51%) disseram usar recursos próprios para iniciar um novo negócio. 
Segundo Okamotto, apenas 3% buscam empréstimos em bancos oficiais. "O restante busca 
dinheiro de amigos ou conhecidos, algo que é chamado nos Estados Unidos de Love Money", 
disse Paulo Alberto Bastos Junior, pesquisador do IBQP. 
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