
A pesquisa GEM vem sendo feita desde 1999, a nível mundial e 

com apoio da ONU, e é parte do projeto- Global 

Entrepreneurship Monitor de uma parceria com a London 

Business School e o Babson College, tendo abrangido no 

primeiro ano   de sua realização dez países. Desde então, mais de 

cem países aderiram ao projeto que constitui o maior estudo em 

andamento sobre o empreendedorismo no mundo. No ano de 

2014 foram incluídos 70 países, cobrindo 75% da população 

mundial e 90% do PIB global. Na última pesquisa no Brasil foram 

entrevistadas 10 mil pessoas, entre 18 e 64 anos, residentes nas 

cinco regiões do país.

Em dez anos, a taxa  de empreendedorismo  no Brasil passou de 

23% em 2004 para 34% em 2014. Metade corresponde a 

empreendedores novos, com menos de três anos e meio de 

atividade. O número de brasileiros que já tem uma empresa, ou que 

estão envolvidos na criação de uma, é bem superior ao restante dos 

países do primeiro mundo como Estados Unidos (20%), Reino Unido 

(17%), Japão (10,5%), Itália (8,6%) e França (8,1%).  Em relação aos   

países que compõem os BRICS  o Brasil é a nação com a maior taxa 

de empreendedorismo, ficando oito pontos percentuais à frente da 

China, com uma taxa de 26%. A Índia tem uma taxa de 

empreendedorismo de 10,2% , a África do Sul de 9,6% e a Rússia de 

8,6%.

No Brasil, embora a maioria de empreendedores seja do sexo 

masculino (no ano de 2012, sete em cada 10, eram homens), o 

universo dos pequenos negócios conta com um número cada vez 

maior de mulheres, tanto como força de trabalho quanto nos postos 

de comando. Segundo pesquisa feita a partir do DIEESE e SEBRAE, a 

quantidade de empregadoras no Brasil cresceu 19% em uma década 

(período 2002-2012), enquanto entre homens, o aumento foi de 

apenas 3%. Nesse mesmo período a quantidade de mulheres 

empregadas nas MPEs teve um crescimento de 62,4%, enquanto o 

de homens foi de 37,5%. Nesse processo importante a ressaltar é a 

melhoria  no nível de  escolaridade e de qualificação das mulheres, 

como fator decisivo para o desempenho exitoso desse 

empreendedorismo.

Por fim, o que se conclui é que a participação das mulheres no 

empreendedorismo brasileiro tem   elevado o nível de 

escolaridade dos pequenos negócios. No ano de 2012, cerca de 

68,9% das donas de pequenos negócios  tinham o ensino médio e 

superior completo; e 51,6% dos homens possuíam  o ensino 

médio e superior completo.

Boletim
digital

Nº 16 | 10 de Setembro | 2015

PERNAMBUCO

Elevado índice de empreendedorismo no Brasil conta com 
participação das mulheres  nas MPEs

Por Ana Cláudia Arruda

Fo
to

: A
n

d
re

za
 M

ag
al

h
ãe

s

Comentários para a imprensa sobre este Boletim podem ser feito pelos telefones:
Ana Cláudia Arruda, gestora do Observatório Sebrae/PE
Telefones 81 -2101 8463 e 81 -999632595.
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