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A mulher brasileira é a mais empreendedora do mundo. Impulsionadas pelo desemprego e pela 
dificuldade de inserção no mercado de trabalho, as mulheres brasileiras se tornaram as líderes de 
empreendedorismo por necessidade. É o que revela a pesquisa mundial Global Entrepreneurship 
Monitor 2002 (GEM).  
 
O estudo mostra que enquanto no Brasil existem dois homens empreendedores para cada mulher, 
na Europa a média é de 12 homens para cada mulher. As empreendedoras nacionais estão à 
frente das espanholas, italianas, argentinas e canadenses.  
 
De acordo com a pesquisa, em nenhum país a quantidade de mulheres empreendedoras supera a 
de homens. No entanto, o Brasil é o país que possui a maior proporção de mulheres empresárias: 
as mulheres são 42% dos empreendedores do País, o que representa 6,1 milhões de pessoas. Do 
total da força de trabalho, 16% dos homens e 11,3% das mulheres são empreendedores. Para se 
ter idéia, a média mundial de mulheres empreendedoras é de 5,7% e a taxa média masculina é 
de 10,26%.  
 
É preciso ressaltar que o empreendedorismo se divide em dois tipos: necessidade e oportunidade. 
O Brasil é líder de empreendedorismo por necessidade, seguido da Argentina, China, Chile, e 
Índia. Na atividade por oportunidade o Brasil ocupa o sexto lugar. O líder dessa categoria é a 
Tailândia, seguida pela Índia e o Chile.  
 
No ranking geral do empreendedorismo o Brasil ocupa o sétimo lugar, contribuindo com 5% dos 
286 milhões de empreendedores ativos nos 37 países pesquisados. O número um do ranking é a 
Tailândia.  
 
Aumento ainda maior  
 
Segundo Marcos Mueller Schlemm, coordenador-geral da GEM no Brasil e membro do Instituto 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade, a tendência é de que a participação das mulheres no 
mercado empresarial cresça nos próximos anos.  
 
Ele explica que um dos motivos que levou o Brasil a líder em empreendedorismo por necessidade 
é a dificuldade da mulher no mercado de trabalho. Mueller lembra que muitas são separadas, têm 
de criar os filhos, e muitas vezes o marido não ajuda nas tarefas familiares, o que faz com que a 
mulher acumule funções.  
 
Além disso, o mercado de trabalho não é muito acessível e a lei brasileira é inflexível. “Isso acaba 
inibindo a contratação de mulheres em horários mais flexíveis, por exemplo”, diz o pesquisador. 
“Para dar conta de todas as tarefas, as mulheres acabam abrindo seu próprio negócio”. Outro 
fator que leva a mulher brasileira a empreender é o seu grau de instrução. Hoje, quase a metade 
dos universitários são mulheres, e em algumas carreiras, como Direito e Fisioterapia, elas já são 
maioria. Para o pesquisador, essas mulheres preferem abrir seu negócio porque possuem novos 
valores. “Elas olham a vida empresarial como algo mais independente e lucrativo”, analisa. 
Mueller acredita que a sensibilidade femininaé um fator importante para o crescimento do 
empreendedorismo. “A mulher tem intuição e um forte traço de liderança e disciplina, vitais para 
o empreendedorismo.”  
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