
PESQUISA GEM - 2021 

Número de empreendedores 
mais experientes volta a crescer, 
mesmo com re�lexos da pandemia 

Quem são os “Empreendedores Iniciais” no Brasil
(com menos de 3,5 anos de operação)

Sonho de ter o próprio negócio supera 
o de fazer carreira em uma empresa

Produção de Infografia: 

Sobre a GEM: Realizada anualmente durante 22 anos, já participaram 110 países. No Brasil, foram 
entrevistados 2 mil adultos e 46 especialistas, no período de julho a outubro de 2021.

A força do empreendedor brasileiro/ 0800 570 0800 / www.sebrae.com.br

Pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com o IBQP (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade) 
Confira mais em: www.datasebrae.com.br

Taxa de “Empreendedores Estabelecidos”
(com mais de 3,5 anos de operação,
em % da população adulta)

46% 
querem ter o 

próprio negócio 
(3º sonho dos brasileiros)

32% 
querem fazer carreira 

em uma empresa 
(8º sonho dos brasileiros)

62% 
têm entre 25 e 

44 anos

47% 
têm ensino 

médio 
completo

57%
ganham menos 

de 3 salários 
mínimos

54,4%
são homens 

8,7%
2020

9,9%
2021

Total de “Empreendedores” no Brasil em 2021, segundo a pesquisa GEM 

43 milhões
É a estimativa do número de pessoas adultas (com 18 a 64 anos) que já tinham 

um negócio (formal ou informal) e/ou que fizeram alguma ação, em 2021, 
visando ter um negócio no futuro

14 milhões
de pessoas adultas

77%
2021

82%
2020

76%
2021

66%
2020

Ganhar a vida porque os 
empregos são escassos

Para fazer diferença 
no mundo

Queda de
5 p.p. 

Motivações para começar um novo negócio  
(% de respostas)

Alta de
10 p.p.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Brasil avança para a 7ª posição no ranking de 
“Empreendedores Estabelecidos”

Taxa em 50 países

16,4%
14,7%

12,7%
12,1%

11,1%
11,0%

9,9%

Coreia do Sul
Grécia
Guatemala
Cazaquistão
Polônia
Turquia
Brasil

Brasil subiu 
6 posições 
em relação a 
2020 (13ª) 

Mulheres, jovens e pessoas acima de 55 anos 
empreenderam menos

Entre os “Empreendedores Iniciais”

Mulheres

Jovens de 18 a 24 anos

Entre 55 e 64 anos

2020

45,9%
17,8%
10,1%

2021

45,6%
12,6%

7,3%

maior queda 
entre os 
empreendedores 
iniciais (5,2 p.p.)


