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RESUMO 

O reconhecimento da importância do empreendedorismo para o desenvolvimento 

socioeconômico de um país é cada vez maior. Nesse sentido, o estudo visa analisar o perfil do 

empreendedor inicial brasileiro sob os seguintes aspectos: motivação, gênero, nível de 

escolaridade e faixa etária. Acredita-se que, com maior volume de informações a esse respeito, 

ações e políticas poderão ser desenvolvidas de forma mais direcionadas para que os novos 

empreendimentos tenham condições de se tornarem longínquos e competitivos. Para tanto, 

foram utilizados os dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2005 a 2014. Os 

resultados revelaram que, a maioria dos empreendedores iniciais brasileiros é de faixa etária 

jovem (entre 25 e 34 anos), do gênero masculino, motivados pela oportunidade, e sequer 

concluiu o segundo grau de estudo. 

Palavras Chave: empreendedor inicial brasileiro; motivação; gênero; escolaridade; faixa 

etária. 
 

INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo apresenta uma importância crescente nas últimas décadas, tanto 

nos debates acadêmicos quanto políticos e empresariais. Isso se deve, entre outras razões, ao 

fato de que, cada vez mais, esse fenômeno relaciona-se ao desenvolvimento econômico dos 

países, por movimentar sua economia a partir da criação de novos negócios, manutenção e 

transformação de empreendimentos estabelecidos e geração de empregos. 

O tema, entretanto, tem recebido maior enfoque no campo dos estudos organizacionais, 

devido às mudanças constantes do cenário econômico. Isso porque as relações comerciais em 

termos mundiais implicam em uma maior competitividade das empresas a partir da inovação, 

do corte de custos, da terceirização de serviços, entre outros, com o intuito de sobreviverem, 

assim, as atividades empreendedoras influenciam diretamente o cenário econômico e são 

influenciadas por ele, sendo responsáveis pela mudança das estruturas de negócios existentes e 

da própria sociedade, por isso é fundamental estudá-las (DORNELAS, 2008). 

Nesse contexto, este estudo possui como objetivo principal analisar o perfil do 

empreendedor inicial brasileiro, sob dois aspectos gerais: motivação e gênero, e dois 

específicos: faixa etária e nível de escolaridade. O foco nesses últimos dois aspectos se 

fundamenta nos seguintes princípios: o envelhecimento da população e melhora do nível de 
escolaridade dos brasileiros. 

O estudo é justificado pelo fato de que, ao conhecer melhor o perfil dos indivíduos 

responsáveis pela abertura dos novos negócios no país, tais informações possam contribuir para 

a formulação de ações e/ou políticas direcionadas a esse público, haja vista que são pessoas que 

irão impactar de forma direta no desenvolvimento socioeconômico do Brasil. 

Para tanto, o artigo utilizou dados secundários do programa mundial de pesquisa Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), entre os anos de 2005 e 2014, realizando, assim, uma análise 

do perfil dos empreendedores iniciais brasileiros nos últimos dez anos. A partir dessa base de 
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dados, utilizou-se a pesquisa qualitativa de caráter exploratório. 

Quanto à estrutura, o presente estudo está dividido nos seguintes tópicos, além da 

Introdução: o Referencial Teórico, o qual faz uma apresentação dos principais conceitos 

envolvidos com o tema empreendedorismo sob a ótica de diferentes autores; Metodologia, que 

caracteriza o método utilizado para a elaboração do estudo; a Caracterização do 

Empreendedorismo Inicial, sob os aspectos motivação, gênero, faixa etária e nível de 

escolaridade e; por fim, tem-se as Considerações Finais. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao longo do tempo, o empreendedorismo assumiu novas dimensões e seu conceito se 

modificou e ampliou, podendo ser compreendido de diferentes formas dependendo do contexto 

em que é utilizado. O empreendedorismo já esteve relacionado com o processo de estímulo a 

conflitos, desenvolvimento de estratégias militares, condução de projetos de produção, 

assunção de riscos, iniciativa de fazer alguma coisa e, inovação. Algumas dessas variáveis, 

atualmente, são encontradas nos diferentes conceitos e, outras, foram abandonadas. Por isso, é 

importante, ter-se uma ideia dessa evolução (DORNELAS, 2008; LANDSTRÖM, HARIRCHI, 

ASTRÖM, 2012; SILVA, et. al., 2014) 

Uma das abordagens mais utilizadas para a definição de empreendedorismo é a de 

Schumpeter (1984). O autor é considerado um dos pioneiros a conceber uma relação direta entre 

a tríade – empreendedorismo, inovação e desenvolvimento econômico das nações. Na visão 

schumpeteriana, o empreendedorismo envolve o processo de Destruição Criativa. Ou seja, o 

empreendedor por meio da introdução da inovação no mercado, revoluciona a estrutura 

econômica existente, destruindo incessantemente a antiga e criando uma nova, gerando as ondas 

de prosperidades ao sistema e impulsionando a máquina capitalista. 

Para McClelland (1961) a definição de empreendedorismo está relacionada ao 

comportamento humano. Para o autor os principais elementos comportamentais presentes no 

processo empreendedor são: a tendência a assumir riscos moderados; a forte motivação para 

realização de atividade instrumental inédita e intensa; a apropriação das consequências de ser 

o primeiro; aptidão para antecipar oportunidades futuras; capacidade para tomada de decisões 

e organização de recursos. 

Já na visão de Brancher et al (2012), para além da geração de inovação, o 

empreendedorismo pode ser associado também ao processo de identificar e reunir recursos 

humanos com distintas habilidades, bem como ideias, conhecimento e outros meios para o 

desenvolvimento de um novo negócio ou de sua renovação. 

Nesse sentido, pode-se dizer que é possível separar os conceitos de empreendedorismo 

em duas grandes categorias. A primeira, na qual encontram-se os economistas, cuja referência 

é Joseph Schumpeter, que defendem que o empreendedorismo está associado à destruição 

criativa e o empreendedor é o agente inovador responsável por esse processo. A segunda 

categoria, denominada comportamentalista, seria capitaneada por McClelland e afirma que, o 

empreendedorismo depende de características humanas comportamentais, o que determinaria o 

fato de certas economias serem mais dinâmicas do que outras (MACHADO et al, 2015). 

O programa mundial de pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM)1, que 

realiza, desde 1999, uma avaliação anual do nível nacional da atividade empreendedora em 

mais de 80 países, conceitua o empreendedorismo como “qualquer tentativa de criação de um  
 

1 Global Entrepreneurship Monitor (GEM), é um programa de pesquisa mundial que teve início em 1999 e que 

realiza anualmente uma avaliação do nível nacional da atividade empreendedora. O programa começou com a 

participação de 10 países, por meio de uma parceria entre a London Business School, da Inglaterra, e o Babson 

College, dos Estados Unidos. A pesquisa é realizada com cerca de 10 mil pessoas com idades entre 18 e 64 anos 

de cada país participante e, atualmente, cerca de 80 países de todos os continentes já participaram da pesquisa 

(GEM 2014). 
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novo empreendimento, como por exemplo: uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a 

expansão de um empreendimento existente” (GEM, 2012, p. 19) 

E, para que esse fenômeno do empreendedorismo ocorra é necessária a atuação dos 

empreendedores que, desde o século XX, são considerados como detentores da capacidade de 

idealizar e realizar coisas novas, que inovam em produtos e serviços para alcançar a satisfação 

dos clientes de forma criativa e satisfatória e que enxergam a mudança como algo saudável, 

sempre a explorando como uma oportunidade (DRUCKER, 1986; MAXIMIANO, 2006; 

CUSTÓDIO et al., 2014). 

Bernardi (2010) defende que o perfil do empreendedor é peculiar e marcado por senso 

de oportunidade, dominância, autoconfiança, otimismo, persistência, flexibilidade, 

criatividade, habilidade de equilibrar sonho e realização, entre outras características. Ele atua 

detectando ideias e oportunidades de forma intuitiva ou racional a partir da visualização de 

necessidades ou demandas prováveis. 

O empreendedor pode ser classificado conforme a sua motivação em empreender, que 

pode estar relacionada à oportunidade ou necessidade. Os empreendedores motivados por 

necessidade são aqueles que optam pelo empreendedorismo por não possuírem alternativas 

satisfatórias de trabalho e renda, assim, para manterem seu sustento e o de seus familiares criam 

negócios, que, geralmente, possuem baixo valor agregado e menor possibilidade de 

sobrevivência. Nesse cenário o indivíduo resolve enfrentar a seara do empreendedorismo, mas, 

muitas vezes não possuir as habilidades necessárias para começar um novo negócio (LEZANA 

et al. 2007; LIMA, 2010). 

Já os motivados pela oportunidade são os que identificam novas oportunidades de 

negócios no mercado e pretendem explorá-la (GEM, 2011). Para Nixdorff e Solomon (2005)  

e Tavares et. al. (2013), o empreendimento criado por esse empreendedor motivado pela 

oportunidade tem maiores possibilidades de sucesso, pois esse empreendedor tende a buscar 

informações, analisar o mercado e planejar suas ações antes de empreender, ao contrário do 

empreendedor por necessidade que, geralmente, empreende sem conhecimento a respeito de 

planejamento e gerenciamento de negócios. 

Outra classificação importante é a atribuída pelo GEM aos empreendedores de acordo 

com o estágio de seus empreendimentos, ou seja, eles podem ser empreendedores iniciais ou 

estabelecidos. 

Os empreendedores iniciais são os que compõem a Taxa de Empreendedorismo Inicial 

(TEA) e são subdivididos em empreendedores nascentes e empreendedores novos. Os 

nascentes são os proprietários de um novo negócio, envolvidos na estruturação do mesmo e que 

ainda não receberam qualquer forma de remuneração por mais de 3 meses. Já os 

empreendedores novos, administram e são proprietários de um novo negócio que os remunera 

por mais de 3 e menos de 42 meses (GEM, 2015). 

Os empreendedores estabelecidos, por fim, compõem a Taxa de Empreendedorismo 

Estabelecido (TEE) e são aqueles que administram e são proprietários de um negócio já 

consolidado, negócio esse que, remunera seus proprietários por mais de 42 meses (GEM, 2015). 

Ao longo dessa seção, percebeu-se que o conceito de empreendedorismo evoluiu ao 

longo do tempo e foi agregando novas variáveis, assim como o perfil empreendedor. Para efeito 

do desenvolvimento desse artigo, será utilizada a definição de empreendedorismo apresentada 

pelo GEM, uma vez que o artigo se baseará nos dados fornecidos pelos relatórios anuais do 

programa mundial GEM, que investigam as diferenças nacionais de tipos de empreendedorismo 

bem como sua ligação com a criação de novos negócios e o crescimento econômico 

(REYNOLDS et al. 2005). Na próxima seção será apresentada a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho. 
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2. METODOLOGIA 

Este estudo é classificado quanto à abordagem do problema como qualitativo, pois 

consiste no estudo de fenômenos que envolvem os seres humanos bem como suas relações 

sociais, auxliando na melhor compreensão do fenômeno estudado, dentro do contexto no qual 

está inserido (GODOY, 1995). 

Quanto ao procedimento técnico utilizado para a obtenção de dados para elaboração 

desta pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica que, segundo Lakatos e Marconi (2003), 

se caracteriza pela junção e estudo dos principais trabalhos realizados sobre o tema. Para as 

autoras, os trabalhos analisados devem ser revestidos de importância e fornecerem dados 

relevantes e atuais sobre o tema, assim, a partir desse estudo na literatura, é possível planificar 

o trabalho e orientar as possíveis indagações. 

No que tange aos fins, a pesquisa é classificada como descritiva, exploratória e 

explicativa. A descritiva visa expor as características de alguma população ou fenômeno, 

enquanto a exploratória tem o intuito de atribuir maior familiaridade com o tema a partir de sua 

exposição ou a partir do levantamento de hipóteses sobre ele. A explicativa, por sua vez, busca 

identificar os motivos que geraram determinado fenômeno (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Neste sentido, este estudo se caracteriza como exploratório quanto aos fins, pois ele 

objetiva caracterizar o empreendedorismo inicial no Brasil, com base nos dados contidos nas 

pesquisas anuais do GEM de 2005 a 2014, em relação à motivação, gênero, à faixa etária e ao 

nível de escolaridade, para que suas peculiaridades sejam identificadas e, a partir dessa 

compreensão, sejam sugeridas ações e políticas que possam ser desenvolvidas de forma mais 

direcionada aos empreendedores inicias existentes no Brasil. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO INICIAL NO BRASIL 

 

3.1. Motivação e gênero 

De maneira geral, o perfil do empreendedor inicial no Brasil pode ser caracterizado no 

que tange à motivação e gênero - características importantes de se conhecer, principalmente, 

porque foram se modificando ao longo do tempo. 

Quanto à motivação, o empreendedorismo por oportunidade é o que prevalece entre os 

empreendedores iniciais no país, pois, em nenhum dos dez anos analisados, o 

empreendedorismo por necessidade superou o por oportunidade. Isso pode significar que, a 

maior parcela dos empreendedores iniciais brasileiros começou seu negócio próprio não por 

falta de alternativa de renda para o sustento, ou seja, para suprir a necessidade. Mas, sim por 

conseguir identificar oportunidades e, por possuir as habilidades teoricamente necessárias para 

ser um empreendedor, quais sejam, capacidade de transformar ideias em oportunidades, visão 

de futuro, disposição a assumir riscos, capacidade de planejamento e gerenciamento, 

autoconfiança, entre outras. 

Assim, espera-se que a maioria dos empreendimentos iniciais no país se transforme em 

empreendimentos estabelecidos, pois essa maioria é concebida por empreendedores motivados 

por oportunidade, ou seja, por empreendedores mais preparados, com maiores chances de obter 

sucesso com suas atividades (TAVARES et al. 2013). 

Percebe-se também que a diferença entre as taxas de empreendedorismo por 

oportunidade e por necessidade começou a crescer a partir de 2007, chegando a 7,2% em 2014. 

Foi nesse último ano que, o empreendedorismo por oportunidade apresentou sua maior taxa 

(12,2%), enquanto a taxa de empreendedorismo por necessidade era de apenas de 5% (Gráfico 

1). 

Quanto à evolução do empreendedorismo inicial em relação ao gênero, o GEM (2014) 

aponta que, em 2005 não havia diferença entre homens e mulheres que decidiam empreender. 

Porém, ao longo do período analisado (2005 - 2014), a distribuição do empreendedorismo 

inicial entre os gêneros se modificou. 
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Pode-se verificar que, a maior diferença entre a quantidade de empreendedores do 

gênero masculino e feminino, no período analisado, ocorreu em 2006 (12,4%), quando os 

empreendedores do gênero masculino representavam 56,2% do número total de 

empreendedores iniciais e o gênero feminino, 43,8%. 

 

Gráfico 1 – Evolução da taxa de empreendedorismo inicial segundo motivação – Brasil 

(2005-2014) 

  

Fonte: Elaborado pela autora a partir das pesquisas do GEM de 2005 até 2014. 

 

Na maior parte do período estudado, os homens foram os que mais lançaram novos 

empreendimentos. O número de mulheres à frente de empreendimentos iniciais foi superior ao 

dos homens, em apenas quatro anos do período analisado, 2007, 2009, 2013 e 2014. Conforme 

Martins et. al (2010) o aumento da representatividade das mulheres empreendedoras pode ser 

justificada pela maior inserção delas em todos os tipos de ocupações no mercado de trabalho. 

Já os períodos de redução podem estar associados a uma melhoria da economia brasileira, que, 

abrindo um maior número de vagas de emprego, pode contribuir para a redução da entrada de 

mulheres como proprietárias de novos empreendimentos. 

Para ampliar o conhecimento sobre o perfil do empreendedor inicial no Brasil, optou-se 

por selecionar duas variáveis, quais sejam, faixa etária e nível de escolaridade. 

 

3.2. Faixa etária dos empreendedores iniciais brasileiros 

Os dados obtidos anualmente pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) demonstram que a expectativa de vida da população brasileira tem aumentado ao 

longo dos anos e que a população está ficando mais velha. 

Em 2005, a PNAD informou que os idosos com 60 anos ou mais, representavam 9,87% 

da população brasileira (IBGE, 2005). Já a PNAD de 2014, demonstrou que a participação dessa 

faixa etária cresceu 4,02% em comparação a 2005, ou seja, os idosos em 2014 já representavam 

13,72% da população do país (IBGE, 2014). 

Em virtude deste envelhecimento da população brasileira, essa seção busca investigar 

se as pessoas de maior idade têm se direcionado para a atividade empreendedora ou não. 

Nos anos de 2005, 2006, 2007, 2012, 2013 e 2014 pode-se observar um padrão de 

comportamento, qual seja, o empreendedorismo inicial é mais fortemente percebido na faixa 

etária de 25-34 anos; na sequência, na faixa etária entre 35-44 e, em terceiro lugar, entre as 

pessoas de 18-24 anos. 

Esse padrão percebido naqueles anos foi diferente em 2008, 2009, 2010 e 2011. Em 

2008, a taxa de empreendedores iniciais era maior entre os mais jovens (18-24 anos), o que 

colocou o Brasil na terceira posição do ranking mundial em termos de participação de jovens 

empreendedores. Já em 2009, era maior entre as pessoas de 35-44 anos; e, em 2010 e 2011, as 

maiores taxas de empreendedorismo inicial voltaram a se concentrar na faixa etária dos 25 aos 

34 anos, porém, com mudanças no 2º e 3º lugar. 
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Ainda é possível perceber que, a faixa etária de 55-64 anos foi a que apresentou menor 

participação nos empreendimentos iniciais em todos os anos analisados, apresentando sua 

menor taxa (3%) em 2008 e atingindo 10% em 2014. Ao longo do período analisado (2005 a 

2014), ela apresentou um crescimento relativamente substancial, de 4%. 

É importante compreender também quais foram as motivações que levaram os 

empreendedores iniciais de diferentes faixas etárias a empreenderem durante o período. Nos 

primeiros anos analisados, as faixas etárias mais velhas (45-54 e 55-64) empreendiam mais por 

necessidade, enquanto que, as faixas etárias mais jovens, que abrangem os indivíduos de 18 a 

44 anos, empreendiam mais por oportunidade. 

Essa diferença de motivações entre as faixas etárias dos empreendedores iniciais pode 

estar relacionada às péssimas condições dadas aos aposentados que sofrem descaso por parte 

do Estado, pelos baixos valores das aposentadorias, atendimento precário prestado pelos 

diversos setores essenciais, abandono familiar e preconceito pela baixa escolaridade e pela 

exclusão digital (TELLES et al., 2015; GARCIA, 2008). Desta forma, em razão destes, entre 

outros fatores, os idosos são levados a tentar empreender pela necessidade de sobrevivência. 

Os jovens empreendedores, em contrapartida, são estimulados por fatores intrínsecos 

como criatividade e disposição, além de sofrerem influência de seus familiares e de redes de 

contato profissionais e pessoais (BRASIL et al., 2013). Assim, esses jovens empreendem mais 

por oportunidade, devido às suas características pessoais e às informações que detêm, além 

disso, são mais corajosos, identificam mais oportunidades e utilizam-se do progresso 

tecnológico para adquirir mais informações, onde os idosos podem encontrar mais dificuldades. 

Nos anos de 2009 e 2010, entretanto, a motivação para empreender foi majoritariamente 

por oportunidade para todas as faixas etárias, porém, em 2011 voltou a ser fundamentada na 

necessidade para os empreendedores de 55-64. 

Em 2012, entretanto, a pesquisa não abordou os dados relacionados à motivação por 

necessidade em relação a cada faixa etária, trazendo apenas os dados do empreendedorismo por 

oportunidade. Dessa forma, as únicas conclusões que podem ser feitas quanto à motivação dos 

empreendedores iniciais em 2012, é que os indivíduos que mais empreenderam por 

oportunidade tinham entre 25 e 34 anos de idade (14%), e os que menos empreenderam por 

oportunidade tinham entre 55 e 64 (5,4%). Por fim, nos anos subsequentes a 2012, o GEM não 

mencionou os aspectos relacionados á motivação das faixas etárias dos empreendedores 

iniciais. 

Portanto, observados esses fatores, é possível concluir que os empreendedores mais 

ativos ao longo dos anos pertenciam à classe dos 25-34 anos, pois, apenas nos anos 2008 e 2009 

essa classe não apresentou a maior taxa de empreendedorismo inicial. 

Essa classe tem sido a mais empreendedora, segundo a pesquisa Global University 

Entrepreneurial Spirit Sudents' Survey – GUESSS - (2013) apud GEM (2014, p. 57), porque 

“o jovem brasileiro tem cada vez mais escolhido o empreendedorismo como alternativa real de 

carreira”, seja pelo desejo de fazer o que gosta, ou obter rendimentos superiores aos dos 

trabalhadores assalariados, ou ainda, de ser o seu próprio patrão. Apesar disso, ainda há uma 

parte desses jovens que escolhe fazer carreira em uma grande empresa em virtude das 

“incertezas inerentes à atividade empreendedora em contraposição à estrutura organizacional e 

direitos trabalhistas associados ao emprego formal” (GEM, 2014, p. 118). 

Não se pode desconsiderar a contribuição da faixa etária de 35-44 anos, pois essa 

compõe o segundo grupo mais ativo entre os empreendedores iniciais ao longo dos anos 

analisados, apesar de ter apresentado o menor crescimento em sua taxa no período. 

E, por fim, a faixa etária com menor participação na taxa de empreendedorismo inicial 

durante todo o período analisado foi a de 55-64 anos. Essa menor participação pode estar 

relacionada ao fato de que os idosos, em geral, enfrentam dificuldade em assumir riscos, pois 

são mais resistentes no momento de enfrentar situações desconhecidas que lhes causam 

inseguranças e ansiedades (GARCIA, 2008). 
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Portanto, conclui-se que o envelhecimento da população brasileira não impactou de 

forma significativa no perfil do empreendedor inicial do país, pois percebeu-se que, a opção 

por abrir um novo negócio concentrou-se nas mesmas faixas etárias ao longo do tempo, 

fundamentalmente, nas mais jovens. 

Isso porque, apesar do número de idosos com mais de 60 anos ter aumentado ao longo 

do tempo, percebe-se a partir da PNAD de 2014 que, segundo a situação dos domicílios 

analisados, apenas 29,58% desses idosos estavam economicamente ativos na semana de 

referência da pesquisa, enquanto 70,42% não estavam inseridos no mercado de trabalho e não 

estavam em busca de atividades para adquirirem remuneração (IBGE, 2014). 

Ainda, a pesquisa citada mencionou que, dos idosos que se encontravam ocupados na 

semana de referência, 27,03% eram empregados, 6,08% eram trabalhadores domésticos, 

38,85% trabalhavam por conta própria, 6,40% eram empregadores, 3,30% não remunerados, 

18,02% trabalhavam na produção para o próprio consumo e 0,32% trabalhavam na construção 

para o próprio uso (IBGE, 2014). 

Assim, apesar do PNAD 2014 não mencionar exatamente o percentual dos idosos que 

estavam investindo no empreendedorismo inicial, pode-se concluir que, a maioria dos idosos 

não estava trabalhando, ou seja, seus rendimentos eram oriundos da aposentadoria, de pensões, 

entre outros, e não de atividades empreendedoras. 

Uma justificativa apontada pelo GEM (2005) para a baixa adesão dos idosos ao 

empreendedorismo reside no fato de que esses empreendedores possuem mais cautela no 

momento de empreender, cautela essa que é característica das pessoas mais velhas. Além disso, 

eles não vislumbram muitas oportunidades de negócio, pois, como mencionado anteriormente, 

essa classe empreende mais por necessidade do que por oportunidade, ou seja, enxergam o 

empreendedorismo mais como uma saída para os momentos de crise. 

Contudo, acredita-se que o incentivo ao empreendedorismo daqueles que possuem entre 

55 e 64 anos possa ser uma alternativa interessante para o país. Auxiliar e qualificar por meio 

de políticas públicas e ações de entidades de apoio, poderia contribuir para que os indivíduos 

dessa faixa etária compreendam que o empreendedorismo pode ser uma forma de se obter 

rendimentos além da aposentadoria, de retornar ao mercado de trabalho e a ter uma vida social, 

de manter viva a capacidade física e mental, de contribuir sócio e econômica com a população 

do país. 

 

3.3. Nível de escolaridade dos empreendedores inicias brasileiros 

Segundo a PNAD, 13,17% dos brasileiros pesquisados em 2005, de acordo com a 

situação do domicílio, não eram alfabetizados (IBGE, 2005). Já em 2014, esse percentual caiu 

para 9,49% (IBGE, 2014). No entanto, apesar do aumento de pessoas alfabetizadas, apenas 16% 

da população pesquisada, em 2014, havia concluído o segundo grau e estava matriculada em 

alguma instituição de ensino superior, cursando graduação, pós-graduação, mestrado ou 

doutorado (IBGE, 2014). 

Assim, percebe-se que, apesar da crescente alfabetização dos brasileiros, grande parte 

deles, ainda não possui instrução formal e, poucos deles, chegam a cursar o nível superior. 

Portanto, é importante analisar se os empreendedores iniciais brasileiros seguem essa tendência 

apresentada pelo país - e são menos escolarizados – ou, se os novos negócios estão sendo 

abertos por indivíduos de maior qualificação. Essa análise do nível de escolaridade dos 

empreendedores é fundamental porque, segundo o GEM (2014), maiores níveis de escolaridade 

podem ser associados à menor taxa de mortalidade dos empreendimentos, ou seja, os 

empreendimentos criados por empreendedores mais qualificados tendem a sobreviver e se 

estabelecer no mercado.  

Partindo desse princípio, será analisado nesta seção, o comportamento da taxa do nível 

de escolaridade dos empreendedores iniciais no Brasil no período de 2005 a 2014, para verificar 

se esses empreendedores são mais ou menos escolarizados. 
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Primeiramente, este tópico irá analisar a evolução da taxa do empreendedorismo inicial 
de acordo com o nível de escolaridade de 2005 a 2010, depois será analisada essa evolução de 
2011 a 2013 e, por fim, o comportamento dessas taxas em 2014. Essa separação é necessária 

em virtude das diferentes metodologias2 utilizadas pelo GEM ao longo dos anos na coleta dos 
dados relacionados à escolaridade. 

Nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2010, a maioria dos empreendedores iniciais tinha mais 

de 11 anos de estudo, ou seja, tinha concluído, no mínimo, o segundo grau de ensino, enquanto 

os que menos empreendiam eram indivíduos sem educação formal. Já nos anos de 2008 e 2009, 

essa ordem não foi verificada. 

Em 2008, os indivíduos que não tinham educação formal foram os que mais se 

aventuraram na seara da abertura do seu próprio negócio, ao contrário do que ocorreu em todos 

os outros anos, onde esse nível era o menos empreendedor entre os demais. Nesse ano, os menos 

empreendedores foram os indivíduos com nível de escolaridade de 1 a 4 anos de estudo. 

Já em 2009, os indivíduos que possuíam de 5 a 11 anos de estudo foram os que lideraram 

o empreendedorismo inicial, nível esse que, foi o segundo mais empreendedor em todos os 

outros anos. 

Essa situação particular verificada no ano de 2009 pode estar relacionada com a crise 

econômica mundial de 2008, que gerou a redução do nível de investimento, de renda e consumo 

no Brasil, levando ao aumento da taxa de desemprego (CHERNAVSKY, 2011) 2013). Com 

isso, os indivíduos com 5 a 11 anos de estudo, que perderam seus empregos e não tinham mais 

uma fonte de renda, optaram por abrir um novo negócio. 

Percebe-se também que, em 2009, a pesquisa demonstrou que os brasileiros que não 

tinham educação formal e que lideraram o empreendedorismo inicial no ano anterior, voltaram 

a ser os menos empreendedores. 

Conclui-se, portanto, que, entre 2005 e 2010, os empreendedores iniciais, de acordo com 

os níveis adotados pelo GEM, eram, de forma geral, aqueles que possuíam educação formal e 

mais de 11 anos de estudo, seguidos pelos que tinham entre 5 e 11 anos de estudo. Já os menos 

empreendedores não tinham educação formal, com exceção do ano de 2008 onde eles 

apresentaram a maior taxa de empreendedorismo inicial. 

Nota-se que, embora, em todos os níveis de escolaridade analisados no período as taxas 

de empreendedorismo inicial tenham apresentado crescimento, os aumentos mais significativos 

foram das taxas dos empreendedores que tinham entre 1 e 4 anos de estudo (4,5%) e mais de 

11 anos de estudo (3%). Já o empreendedorismo inicial dos que não tinham educação formal 

aumentou apenas 0,1% entre os anos 2005 e 2010. 

Contudo, constata-se que, apesar dos indivíduos com mais de 11 anos de estudo 

representarem 19,7% dos empreendedores iniciais em 2010; os indivíduos com apenas 1 a 4 

anos de estudo ainda representavam 15,7% desses empreendedores, enquanto 9,3% sequer 

possuía educação formal. Ou seja, em 2010, o Brasil apresentava um número considerável de 
 

2 De 2005 a 2010 o GEM media a escolaridade por níveis divididos de acordo com anos de estudo, sendo eles: 

sem educação formal, 1 a 4 anos de estudo, 5 a 11 anos e mais de 11 anos de estudo; já entre 2011 e 2013, esse 

formato foi abandonado e a medida passou a ser o grau de escolaridade, divido em: nenhuma educação formal, 

primeiro grau incompleto, primeiro grau completo, segundo grau incompleto, segundo grau completo, curso 

superior incompleto, curso superior completo, pós-graduação incompleta e pós-graduação completa; por fim, em 

2014 a escolaridade era medida por meio de níveis ou faixas onde a faixa 1 incluía do primeiro grau completo até 

o segundo grau incompleto, a faixa 2 incluía o segundo grau completo até o superior incompleto, a 3, superior 

completo, pós-graduação completo e incompleto, mestrado completo e incompleto e doutorado incompleto e a 

faixa 4 incluía apenas o doutorado. 
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indivíduos com baixa e/ou sem escolaridade abrindo e administrando novos negócios com até 

42 meses. 

Nos anos de 2011 a 2013, com a modificação da metodologia do GEM que passou a 

analisar a escolaridade por grau de instrução e não mais por nível, as taxas de 

empreendedorismo inicial passaram por grandes variações, assim como as participações de 

cada grau. 

Em 2011, os empreendedores iniciais brasileiros eram pessoas que possuíam segundo 

grau incompleto, ou seja, que ainda não haviam completado 12 anos de estudo. Em 2012, foram 

as pessoas com curso superior completo com, no mínimo, mais de 12 anos de estudo, as que 

mais estavam à frente de um novo negócio com até 42 meses de existência. Em 2013, por sua 

vez, os empreendedores iniciais brasileiros eram, em sua maioria, indivíduos que possuíam o 

segundo grau completo. 

A segunda categoria mais ativa no empreendedorismo inicial, entretanto, se tornou 

menos qualificada, pois passou dos indivíduos que possuíam segundo grau completo, em 2011, 

para aqueles que sequer haviam concluído o primeiro grau em 2013. 

Em contrapartida, os graus de instrução menos empreendedores, no período, foram 

aqueles mais elevados, pois, em 2011, por exemplo, os indivíduos que haviam concluído a pós- 

graduação foram os que menos participaram da criação de novos negócios no Brasil. Já em 

2013, os menos participativos foram os empreendedores com pós-graduação incompleto. 

Apenas em 2012, os menos escolarizados, que não possuíam educação formal, 

apresentaram a menor participação na taxa de empreendedorismo inicial, mas nesse mesmo 

ano, a segunda menor participação também era representada pelos brasileiros mais qualificados, 

ou seja, os empreendedores iniciais com pós-graduação completa. 

Já em 2014, a escolaridade dos empreendedores voltou a ser medida por níveis, porém, 

esses níveis eram divididos por faixas e não mais de acordo com os anos de estudo. A faixa 1 

inclui o primeiro grau completo até segundo grau incompleto; a faixa 2 inclui segundo grau 

completo até superior incompleto; a 3 inclui superior completo, pós-graduação completo e 

incompleto, mestrado completo e incompleto e doutorado incompleto; por fim, a faixa 4 inclui 

apenas doutorado. 

Nesse ano, o empreendedorismo inicial foi liderado pela Faixa 1, ou seja, a maior parte 

dos indivíduos a frente de novos empreendimentos com até 42 meses de existência, tinha apenas 

do primeiro grau completo ao segundo grau incompleto. Nesse ano também, a pesquisa relatou 

que a Faixa 4, que inclui aqueles que possuem doutorado, não teve nenhuma participação no 

empreendedorismo inicial. 

Portanto, a fim de tornar possível a comparação dos níveis e graus de escolaridade dos 

empreendedores iniciais brasileiros no período analisado e concluir esta análise, os dados 

colhidos foram agrupados e separados considerando os seguintes requisitos: empreendedores 

iniciais sem educação formal; empreendedores iniciais com até 11 anos de estudo (segundo 

grau incompleto); e empreendedores iniciais com mais de 11 anos de estudo, ou seja, que 

possuem, no mínimo, segundo grau completo. 

Portanto, pode-se perceber que, de 2005 a 2010, os brasileiros que mais iniciaram novos 

negócios não tinham sequer o segundo grau completo, ou seja, haviam frequentado a escola 

por, no máximo, 11 anos. Em 2011, essa realidade começou a mudar e, até 2014, os mais 

escolarizados representaram a maior participação nas taxas de empreendedorismo inicial, pois 

possuíam, no mínimo, o segundo grau completo. Entretanto, na maior parte do período 

analisado, os brasileiros mais empreendedores a nível inicial, eram pouco escolarizados. 

Em relação aos indivíduos que menos iniciaram empreendimentos no período, destaca- 

se que foram aqueles que não frequentaram a escola, os que não possuíam educação formal, 

pois apresentaram as menores taxas de participação no empreendedorismo inicial, com exceção 
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do ano de 2008 no qual aqueles com mais de 11 anos de estudo foram os menos 

empreendedores. 

No entanto, de acordo com o GEM (2014), mesmo diante de uma tendência de 

crescimento geral da escolaridade dos brasileiros, uma parcela substancial dos empreendedores 

iniciais do país ainda apresenta baixo nível de escolaridade, já que, em 2014, 18,5% desses 

empreendedores ainda não possuíam o segundo grau completo. Por outro lado, não se pode 

ignorar que, é possível identificar algum indício de melhora nesse cenário, se, se compara, por 

exemplo, 2005 e 2013, quando no primeiro ano, cerca de 9,2% dos empreendedores iniciais 

brasileiros não possuíam sequer educação formal e, em 2013, os empreendedores com esse 

nível de escolaridade eram apenas 2,20%. Embora, é preciso destacar que, em 2014, segundo o 

GEM (2014), apenas 3,9% dos empreendedores iniciais, passaram por algum treinamento 

relacionado ao empreendedorismo no âmbito escolar (GEM, 2014). 

No que diz respeito à relação entre motivação dos empreendedores iniciais e nível de 

escolaridade, as pesquisas de 2005 a 2007 revelaram que, os empreendedores com maior nível 

de escolaridade, que lideraram o empreendedorismo inicial nesses anos, empreendiam muito 

mais por oportunidade que por necessidade. Os empreendedores que não tinham educação 

formal, identificados como os menos empreendedores nesses anos, também empreenderam 

mais por oportunidade do que por necessidade, porém essa diferença entre as motivações nesse 

nível de escolaridade era muito pequena, variando apenas entre 0,2% e 0,5%. 

As pesquisas de 2008 e 2009, entretanto, revelaram que os empreendedores que não 

tinham educação formal, empreenderam muito mais por necessidade que por oportunidade. Em 

2009, o fato dos empreendedores iniciais se motivarem mais por necessidade que por 

oportunidade, vai ao encontro do que já foi explicado anteriormente em relação à situação 

econômica vivida pelo país naquele momento devido à crise mundial de 2008. Já em 2010, os 

mais empreendedores, com mais 11 anos de estudo, tiveram seus empreendimentos pautados 

na oportunidade, enquanto os que não tinham educação formal e foram os menos 

empreendedores nesse ano, empreenderam tanto por oportunidade quanto por necessidade. 

Esta relação entre motivação dos empreendedores iniciais e grau de instrução não foi 

desenvolvida pelo programa de pesquisa GEM para os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Todavia, a pesquisa de 2014 afirma que “maiores níveis de escolaridade podem ser associados 

ao empreendedorismo por oportunidade” (GEM, 2014, p. 59), afirmação essa que fora 

comprovada pelos dados colhidos de 2005 a 2010. Outra justificativa para essa afirmação reside 

no fato de que os indivíduos que estudaram mais, supostamente detêm mais informações a 

respeito dos negócios, o que faz com que enxerguem mais oportunidades de negócio. 

Por fim, sabe-se que, o melhor para o país seria que seus empreendedores iniciais 

estivessem mais bem preparados, apresentando um maior nível de escolaridade, haja vista que, 

acredita-se existir uma relação direta entre sobrevivência dos novos negócios e o maior nível 

de escolaridade, entretanto, o que se pode observar por toda a análise realizada e por meio do 

resumo apresentado no Quadro 3 a seguir é que, a maior parte dos empreendedores iniciais não 

possuía sequer o segundo grau completo. Defende-se que, um maior grau de instrução tornaria 

os empreendedores iniciais brasileiros mais aptos a conduzirem seus negócios e a transformá- 

los em estabelecidos (GRECO et al., 2006), já que “a maior concorrência entre os negócios 

demanda pessoas mais capacitadas para manterem seus negócios no mercado” (GEM, 2006, 

p.172). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, conclui-se que, durante o período analisado, a maior parte dos 

empreendedores iniciais brasileiros é do gênero masculino, motivada pela oportunidade, possui 

entre 25 e 34 anos de idade e estudou por, no máximo, 11 anos. 

Assim, sabendo que a população do país tem se tornado mais idosa e que os adultos de 

meia idade e os idosos são pouco empreendedores, que os indivíduos que mais iniciam novos 

negócios são mais jovens e que os empreendedores iniciais brasileiros são pouco escolarizados, 

espera-se que ações e políticas de auxílio e apoio pautadas nesse perfil do empreendedor inicial 

brasileiro, sobretudo ações de capacitação e fomento financeiro, possam ser desenvolvidas para 

que os indivíduos possam se tornar empreendedores estabelecidos com empreendimentos 

competitivos e sustentáveis. 

Ainda, destaca-se que com o envelhecimento da população brasileira e com a discussão 

cada vez mais pleiteada pela sociedade acerca da reforma da previdência social, que é a 

principal fonte de renda da maioria dos idosos no país, este estudo pode contribuir efetivamente 

para despertar a discussão acerca da adesão dos idosos ao empreendedorismo. Isso porque, se 

essa classe for incentivada e apoiada a empreender, poderá ter uma segunda opção de fonte de 

renda e contribuirá com o desenvolvimento econômico e social do país, além da chance que o 

empreendedorismo traz a esses idosos de se realizarem profissional e pessoalmente. 

Por fim, restou comprovada neste estudo a importância e relevância do projeto GEM. 

Isso porque os dados coletados pelo projeto puderam ser facilmente relacionados aos obtidos 

pelas Pesquisas Anuais por Amostra de Domicílio, realizadas pelo IBGE, principal instituto de 

pesquisa brasileiro, com ausência de divergências que tornassem os dados coletados pelo GEM 

incoerentes, pelo contrário, percebeu-se que os dados do projeto são atualizados e refletem a 

realidade do Brasil. Portanto, o GEM, mesmo sendo um projeto mundial que analisa o 

empreendedorismo em vários países com diferentes culturas e diferentes realidades 

econômicas, consegue realizar um diagnóstico confiável do empreendedorismo em um país 

específico, como no caso do Brasil. 
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