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Resumo 

 

O presente trabalho mostra os resultados iniciais de uma pesquisa de opinião pública 

aplicada à população brasileira e aos proprietários de empresas formais e informais, cujo 

principal objetivo foi mapear e compreender empreendedorismo no Brasil de forma a obter 

indicadores comparáveis a outros estudos internacionais, como o GEM e o Eurobarômetro. 

Este estudo ainda será publicado no Brasil em meados de outubro pela Endeavor e por 

alguns apoiadores. 

 

Os resultados do estudo Endeavor/ IBOPE Inteligência estão em linha principalmente no que 

se refere ao grande otimismo e a postura extremamente positiva em relação à atividade 

empreendedora. Grande parte dos indivíduos tem boas expectativas para o futuro e é alta a 

intenção de abrir ou ampliar seu negócio nos próximos cinco anos.  

 

 

Abstract 

 

The present work shows the initial results of a poll applied to the brazilian population and 

owners of formal and informal companies. The main goal was to map and understand the 

entrepreneurship in Brazil in order to obtain comparable indicators to others internationals 

studies, such as the GEM and the Eurobarometer. A more detailed version of this study will 

be published in Brazil. 

 

The results of the Endeavor/ IBOPE Inteligência study and the two other international studies 

are in line especially in regards to the great optimism and the extremely positive attitude 

towards entrepreneurial activity. Most part of the individuals has good expectations for the 

future, and they have high intentions to open or expand their business over the next five years. 
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1. INTRODUÇÃO: OPINIÃO PÚBLICA, CULTURA EMPREENDEDORA E 

EMPREENDEDORISMO NO MUNDO. 

 

Qualquer estudo sobre empreendedorismo, no Brasil ou no mundo, reafirma a importância 

desse fenômeno para as economias nacionais, bem como para as sociedades de forma geral. 

 

De um lado a questão do empreendedorismo pode ser vista sob o prisma da empresa, em 

especial a empresa de alto crescimento:  

“O efeito visível da atividade empreendedora se dá através da empresa. Sua criação, 

manutenção no mercado, sua capacidade de crescimento e geração de empregos são 

tanto reflexos da situação econômica do país/região em que se insere, quanto agente 

promotor das mudanças desta mesma economia. No seu papel de modificador da 

sociedade, a empresa que mais se destaca é a de alto crescimento
1
. Ao lado da gazela, 

o impacto que, atualmente, a empresa de alto crescimento possui nas economias 

globais deve ser mais bem estudado.” (IBGE, Estatísticas sobre o Empreendedorismo, 

2008, Introdução). 

 

Por outro lado, estudos globais como o GEM (Global Entrepreneurship Monitor) destacam o 

papel dos indivíduos que estão à frente dos empreendimentos, ou seja, dos empreendedores:  

“Most policymakers and academics agree that entrepreneurship is critical to the 

development and well-being of society. Entrepreneurs create jobs. They drive and 

shape innovation, speeding up structural changes in the economy. By introducing new 

competition, they contribute indirectly to productivity. Entrepreneurship is thus a 

catalyst for economic growth and national competitiveness.” (GEM EUA 2010, 

Entrepreneurship´s Role in Global Economy, página 7). 

 

A Endeavor também foca os empreendedores e não os empreendimentos. Nas palavras do 

Diretor Geral da Endeavor Brasil, Rodrigo Teles:  

“A cultura da barraca de limonada, que leva as crianças desde pequenas a 

experimentarem a iniciativa de criar e administrar um pequeno negócio, gerou com 

sucesso inúmeras empresas e grandes referências mundiais: é impossível pensar na 

indústria de tecnologia da informação sem a HP, Intel, Microsoft, Apple ou, mais 

recentemente, Google e Facebook. Todos os dias, empreendedores transformam a vida 

de pessoas, em qualquer região do planeta. A missão da Endeavor Brasil é transformar 

o país em referência mundial de empreendedorismo”. (Site Endeavor). 

  

                                                           
1
Uma empresa é considerada de alto crescimento, segundo o critério da OCDE, quando apresenta crescimento 

médio do pessoal ocupado assalariado de 20,0% ao ano ou mais, por um período de três anos, e tem pelo menos 

10 pessoas ocupadas assalariadas no ano inicial de observação. As empresas de alto crescimento com até cinco 

anos de idade no ano inicial são denominadas de gazelas. Ressalta-se que as gazelas constituem um subconjunto 

das empresas de alto crescimento. 
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Para ajuda-los nessa missão, a Endeavor Brasil contratou o IBOPE Inteligência para realizar 

um estudo nacional sobre Empreendedorismo, de forma a obter indicadores comparáveis a 

outros estudos internacionais, como o GEM e o Eurobarômetro, sobretudo no que tange a: 

 Cultura Empreendedora 

 Opinião Pública sobre Empreendedorismo 

 

 

1.1. CULTURA EMPREENDEDORA 

 

Se nos basearmos na Antropologia, podemos entender Cultura Empreendedora como um 

conjunto de crenças, costumes, linguagem, valores e regras compartilhados por um grupo e de 

alguma forma relacionado ao Empreendedorismo. E podemos considerar o conceito de 

Cultura Empreendedora em termos da sociedade em geral, ou seja, como um conjunto 

compartilhado pela sociedade como um todo e que, teoricamente, propicia um ambiente 

favorável à atividade empreendedora, ou em termos de um grupo específico dentro da 

sociedade, qual seja, os empreendedores e que, teoricamente, potencializa sua atividade 

empreendedora.  

 

Essa polaridade entre o individual e o social é muito bem tratada no trabalho de Ana Cristina 

Braga Martes, “Weber e Schumpeter - a ação econômica do empreendedor”. Primeiro ela 

mostra como Weber já focava os aspectos individuais ao diferenciar o empreendedor do 

capitalista ou burguês:  

“É assim que Weber, ao mostrar as ‘afinidades eletivas’ entre a ética protestante e o 

ethos capitalista, escreve: …‘a questão do desenvolvimento do espírito capitalista [...] 

Uma onda de desconfiança, de ódio por vezes, sobretudo de indignação moral, 

levanta-se repetidamente contra o primeiro inovador’ [...]”. Dificilmente se permite 

reconhecer com suficiente imparcialidade que só uma extraordinária firmeza de caráter 

é capaz de resguardar um desses empresários ‘novo estilo’... juntamente com a 

clarividência e capacidade de ação [...]´ (Weber, 1981, p. 61). Acredito ser importante 

pontuar cada uma das proposições extraídas deste pequeno trecho. Em primeiro lugar, 

a origem do capital, ou o país de origem dos capitalistas, é menos importante do que a 

mentalidade de seus proprietários, palavra antiga que nos dias de hoje costuma ser 

designado por cognição. Em segundo lugar, esta mentalidade é desafiadora de 

aspectos cristalizados na ordem institucional existente, por definição. Terceiro ponto, 

as qualidades individuais, ainda que sejam tomadas como tipos ideais, expressam 

fenômenos socialmente construídos: o empreendedor - tal como é aqui descrito - só é 

possível no capitalismo moderno… Por último, neste pequeno e denso parágrafo, 

Weber enfatiza uma de suas mais importantes teses: o capitalista moderno reinveste e 

faz crescer sua empresa. É para isso que trabalha e não para usufruir pessoalmente do 

lucro adquirido. Este homem conjuga racionalidade econômica e autointeresse com 

valores modernos e, nesta medida, não é um mero capitalista... Do ponto de vista 

metodológico, há duas menções importantes: o empreendedor é constituído como um 

tipo ideal (mentalmente construído) e a unidade de análise é o indivíduo 
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(individualismo metodológico). Voltaremos a este ponto mais adiante, ao abordarmos 

Schumpeter.” (páginas 257 e 258). 

 

E Ana Cristina continua, mostrando através das ideias de Schumpeter e do Individualismo 

Metodológico a relação entre Cultura Empreendedora e uma Cultura dos Empreendedores:  

“Observa-se que, assim como Weber, Schumpeter busca explicar o sentido da ação do 

empreendedor e, exatamente por isso, motivação, cognição e impulsos outros, que não 

apenas o econômico, são dimensões fundamentais da análise. Contudo, quaisquer 

destas dimensões são concebidas como processos sociais e não puramente volição e 

comportamentos de caráter estritamente individual: […] ´Motivos (psicológicos) 

refletem mais processos sociais, do que vontade individual´ (Schumpeter, 1985, p. 

71)… Ainda de acordo com Boudon: ‘O individualismo metodológico também não 

implica que se conceba o ator social como que suspenso numa espécie de vazio social. 

Ele pressupõe, ao contrário, que o ator foi socializado está em relação com outros 

atores, os quais, como ele, ocupam papeis sociais, tem convicções, etc. (e que em larga 

medida, este contexto se lhe impõe [...] não existe portanto nenhuma contradição entre 

a metodologia individualista e a vocação da sociologia que é a de tratar fenômenos 

coletivos.’ (Boudon, 1995, p. 34).” (páginas 263-265). 

 

Assim, esse estudo Endeavor/IBOPE procura levantar diferentes categorias de variáveis que, 

conforme sugerem os textos acima, compõem a Cultura Empreendedora no Brasil, a saber: 

 Características psicológicas/ atitudes/ cognições que definem a postura individual 

diante da vida e dos outros indivíduos; 

 Valores que definem a postura individual diante da sociedade, do coletivo; 

 Cognições referentes ao tipo de vida que levam e ao papel dos Empreendedores na 

sociedade;  

 Cognições referentes às motivações, assim como aos receios para empreender; 

 Hábitos e atitudes dos empreendedores sobre como empreendem 

 

 

1.2. OPINIÃO PÚBLICA E EMPREENDEDORISMO 

 

Ao pesquisarmos Atitudes, Crenças e Valores, estamos diante de potenciais fenômenos de 

Opinião Pública, desde que os mesmos sejam publicamente expressos e referentes a temas de 

relevância para a sociedade em questão, como acreditamos ser o caso do tema do 

Empreendedorismo de uma maneira geral. 

 

Os estudos internacionais sobre Empreendedorismo tendem a focar nas variáveis mais 

diretamente relacionadas ao tema. Exemplos dessas variáveis são os itens de “Mentalidade 

Empreendedora” apresentados no relatório do GEM Brasil 2011: 
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Quadro1 - Postura da população em relação ao empreendedorismo, segundo GEM Brasil 2011.

 
 

Outras percepções sobre empreendedorismo mensuradas tanto no GEM quanto no 

Eurobarômetro referem-se à imagem dos empreendedores enquanto grupo social e atitudes da 

população em relação a ser um empreendedor. 

 

 

 

2. O QUE É SER EMPREENDEDOR NO BRASIL? 

 

A Endeavor e o IBOPE Inteligência definem como empreendedores todos os indivíduos 

proprietários de micro, pequenas e médias empresas
2
 - com ou sem registro de Pessoa Jurídica 

- que trabalham por conta própria e os autônomos. Trata-se, portanto, de um conceito amplo, 

que inclui tanto empreendedores formais quanto informais, empregadores ou não. 

 

O GEM - Global Entrepreneurship Monitor - pesquisa realizada anualmente desde 1999 em 

cerca de 50 países, inclusive o Brasil, classifica os empreendedores conforme o tempo de seus 

empreendimentos. Empreendedores em estágio inicial são aqueles que possuem um negócio 

com até 42 meses de existência e os empreendedores estabelecidos estão à frente de um 

negócio com mais de 42 meses, independente de ser um negócio formal ou não. 

Especificamente no Brasil, na última medição (feita em 2011), foram entrevistados 2000 

indivíduos representativos da população brasileira na faixa etária de 18 a 64 anos.  

 

 

 

 

  

                                                           
2
Porte segundo critério da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) que define as 

empresas de acordo com a quantidade de funcionário. Micro: 1 a 10 funcionários. Pequena: 11 a 49 funcionários. 

Média: 50 a 249 funcionários. 

Mentalidade Empreendedora
Empreendedores 

Iniciais

Empreendedores 

Estabelecidos

Todos os 

respondentes

Afirmam conhecer pessoalmente alguém que começou um novo negócio nos últimos 

dois anos
54,0% 50,0% 39,4%

Afirmam perceber para os próximos seis meses boas oportunidades para se 

começar um novo negócio na região onde vivem
58,1% 51,5% 43,1%

Afirmam ter o conhecimento, a habilidade e a experiência necessários para se 

começar um novo negócio
83,4% 81,0% 52,8%

Afirmam que o medo de fracassar impediria que começassem um novo negócio 20,5% 26,8% 35,3%

Afirmam que no país, a maioria das pessoas gostaria que todos tivessem um padrão 

de vida parecido
81,0% 85,2% 84,1%

Afirmam que no país, a maioria das pessoas considera o início de um novo negócio 

como uma opção desejável de carreira
89,9% 91,9% 86,3%

Afirmam que no país, aqueles que alcançam sucesso ao iniciar um novo negócio tem 

status e respeito perante a sociedade
90,3% 92,4% 86,3%

Afirmam que no país, se vê frequentemente na mídia histórias sobre novo negócios 

bem sucedidos
90,6% 86,3% 82,0%

Fonte: GEM Brasil 2011
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3. QUANTOS SÃO? QUEM SÃO? O QUE FAZEM? O QUE PENSAM OS 

EMPREENDEDORES BRASILEIROS? 

 

3.1. QUANTOS SÃO? 

 

Os empreendedores são 28% da população brasileira de 16 a 64 anos. Projetando essa taxa de 

empreendedorismo sobre a população urbana recenseada em 2010, chega-se à conclusão de 

que atualmente há cerca de 30 milhões de brasileiros que encararam o desafio de empreender. 

É praticamente o mesmo tamanho da população adulta do estado de São Paulo. 

 

 

Quadro2 - Empreendedores e Não-Empreendedores por Ocupação  

 
Fonte: Endeavor/ IBOPE (base amostra: 2240) 

 

Esse percentual está no mesmo patamar do encontrado pelo GEM 2011 no Brasil, que atribuiu 

a 26,9% da população adulta brasileira a condição de empreendedor. Sendo 14,9% 

classificados como empreendedores em estagio inicial e 12,2% como empreendedores 

estabelecidos)
3
. 

 

  

                                                           
3
Alguns empreendedores são classificados pelo GEM como inicial e estabelecido ao mesmo tempo, pois 

possuem mais de um negócio. Por essa razão, a soma dos percentuais dos empreendedores iniciais (14,9%) e dos 

estabelecidos (12,2%). 

6 

7 
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28 
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Não trabalha
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Quadro3 - Percentual de Empreendedores segundo GEM e Eurobarômetro 

  

Empreendedores Não-Empreendedores (%) 
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3.2. QUEM SÃO? 

 

Os grupos de Empreendedores e Não-Empreendedores também foram classificados de acordo 

com o tipo de atividade exercida e suas intenções futuras. Há diferenças fundamentais entre os 

28% de empreendedores brasileiros. Apenas 4% são empregadores. Os demais foram 

considerados empreendedores, mas, na prática, operam como trabalhadores por conta própria, 

tocando um negócio que depende exclusivamente deles. O que os diferencia dos empregados 

é a independência e a falta de patrão.  

 

Quadro4 - Empreendedores e Não-Empreendedores por Perfil 

 
Fonte: Endeavor/ IBOPE (base amostra: 2240) 

 

Os demais 72% da população brasileira se dividem quase meio a meio quanto ao 

empreendedorismo. Além dos 28% que já trilham esse caminho, outros 33% pretendem ser 

empreendedores, são candidatos ao empreendedorismo. Eles têm um perfil sociodemográfico 

sensivelmente diferente dos que já empreendem, bem como se distinguem daqueles que nem 

sequer cogitam se tornarem empreendedores. A seguir, uma comparação detalhada dos 

principais grupos. 

 

Ao contrário do resto da população, os empreendedores são majoritariamente do sexo 

masculino (61%), especialmente aqueles que não têm empregados (65% deles são homens). 

Já os que pretendem ser tornar empreendedores, há um percentual um pouco maior de 

mulheres (54%). 

 

Em geral, o empreendedor é um pouco mais velho do que o não-empreendedor. Sua idade 

média é de 38 anos, contra 36 anos do restante da população. Se considerarmos que idade 

equivale também a tempo de trabalho, a experiência profissional parece ser um fator que 

influencia o empreendedorismo. 

 

A juventude é uma das marcas, porém, dos que planejam empreender: 47% deles têm menos 

de 30 anos, enquanto 43% dos que não são nem pretendem ser empreendedores têm mais de 

40 anos. Há quatro anos de diferença na idade média desses dois grupos: 34 e 38 anos, 

respectivamente. Grosso modo, um faz planos de mudar de vida enquanto o outro está 

acomodado em seu jeito de viver. 
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Quadro5 - Empreendedores e Não-Empreendedores por Idade. 

  
Fonte: Endeavor/ IBOPE (base: total empreendedor: 632; candidatos: 693; não-empreendedores: 915) 

 

O empreendedor-empregador tem a situação mais estável entre todos os segmentos: 2 em 

cada 3 são casados (21 pontos percentuais acima da média da população) e se destacam da 

média da população por serem, com mais frequência, donos do local onde moram (66% já 

quitaram o imóvel e 13% estão pagando, contra 58% e 11% dos demais brasileiros). 

 

Os empreendedores que empregam também são os mais escolarizados: a maioria já completou 

o ensino superior (24%) ou ao menos o ensino médio (35%). É muito diferente do histórico 

escolar dos empreendedores sem funcionários e dos que não se consideram empreendedores, 

entre os quais se acha a maior taxa de quem não estudou além do ensino fundamental (56% e 

45% respectivamente). Os candidatos também se destacam positivamente em relação à 

escolarização (21% cursaram ensino superior). 

 

A renda familiar do empreendedor-empregador também é a mais alta de todos os segmentos: 

R$ 3.410, contra R$ 1.649 dos empreendedores que trabalham sozinhos e R$ 1.546 dos que 

não se consideram empreendedores. A renda familiar dos que pretendem empreendedor 

também é alta (R$ 2.071). A disparidade se mantém na renda individual de cada segmentação: 

R$ 2.07, R$ 1.085, R$ 928 e R$ 810 respectivamente.  
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Quadro6 - Empreendedores e Não-Empreendedores por Escolaridade e Renda Média. 

        

Fonte: Endeavor/ IBOPE (base: total empreendedor: 632; empregador: 95; sem funcionários: 121; não vê atividade como negócio: 416; candidatos: 693) 

 

Empreendedores-empregadores apresentam também as maiores taxas de posse de telefone 

fixo (48% contra 38% da média da população), de celular pós-pago (39% contra 28%), de 

computador (37% contra 30%), de TV por assinatura (42% contra 20%) e de internet banda 

larga fixa (33% a 18%). Os candidatos a empreendedor apresentam taxas de posse desses 

bens menores, mas acima das dos empreendedores sem funcionários e dos que não 

consideram atividade que exercem como um negócio. 

 

Os empreendedores-empregadores e os candidatos a empreendedor se destacam como os dois 

segmentos que mais costumam acessar a internet diariamente ou quase diariamente: 41% e 

39%, respectivamente, contra 16% dos empreendedores que operam sozinhos e 20% dos que 

não consideram atividade que exercem como um negócio. 

 

Quadro7 - Empreendedores e Não-Empreendedores por Frequência de Acesso à Internet. 

 
  

Há uma diferença, porém, no que cada grupo faz quando está online. A maior taxa de uso das 

redes sociais está entre os candidatos a empreendedor: 56% frequentam o Facebook e 71% 

usam o Orkut. Essas taxas são menores entre o total dos empreendedores: 46% e 64%, 

respectivamente.  

 

Dentre todos os segmentos, os empregadores têm as maiores taxas de leitura de jornais 

impressos (20%). Os empreendedores sem funcionários e os que não se consideram 

empreendedores são os que mais assistem ao noticiário da televisão (54 e 50%). Outra 

diferença marcante entre os tipos de empreendedores é quanto ao engajamento social. Os 
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empregadores têm a mais alta taxa de filiação a sindicatos (18%). 

 

Também faz parte do estudo uma amostra com proprietários de empresas formais e informais. 

Essa amostra nos permitiu uma análise mais detalhada do perfil das empresas e como elas 

foram constituídas. 

 

No geral, o perfil sociodemográfico dos proprietários de empresas formais é muito 

semelhante ao perfil dos empreendedores-empregadores encontrados na amostra da 

população. Os proprietários de empresas formais também tendem a ter maior escolarização, 

maior posse do imóvel onde residem e usufruem de maior renda familiar e pessoal, são 

casados e com maior média de idade. Também são os que mais se informam através de 

jornais e tem alta taxa de filiação a sindicatos. 

 

Já o perfil dos proprietários de empresas informais se assemelha aos empreendedores que 

atuam sozinhos e aos que não veem sua atividade com um negócio. São os menos 

escolarizados, com menor renda e posse do imóvel onde residem. Também apresentam as 

menores taxas de posse de telefone fixo, celular pós-pago, computador, TV por assinatura, 

internet banda larga fixa e móvel e são os que acessam a internet com menor frequência. 

 

 

3.3. O QUE FAZEM?  

 

A pesquisa com empresas formais foi distribuída de forma proporcional por porte, setor e 

unidade da federação conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais 2010 (RAIS) 

e empresas informais conforme perfil conta própria da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 2010 (PNAD). 

 

Quadro8 - Empresas Formais e Informais por Porte e Setor. 

 
Fonte: Endeavor/ IBOPE (base: empresas formais: 700; empresas informais: 300) 

 

O porte e setor das empresas informais foram encontrados de forma aleatória. Como 

esperado, todas essas empresas foram classificadas como micro empresas (com até 10 

funcionários). No setor, 52% foram classificadas como comércio, 9% como indústria e 39% 

como serviços, surpreende como a distribuição é semelhante ao perfil das empresas formais. 
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Não há concentração em nenhum tipo de negócio específico. Os empreendedores formais 

atuam principalmente com vendas de acessórios - óculos, bolsas, bijuterias etc (10%), oficina 

mecânica (7%) e salão de beleza/ cabeleireira/ manicure (6%). Enquanto os informais estão 

principalmente atuando em lanchonete/ bar (13%), salão de beleza/ cabeleireira/ manicure 

(11%) e vendas de acessórios (11%). 

  

Uma grande disparidade entre os perfis é o local onde a atividade é exercida. Os 

empreendedores informais em sua maioria (46%) trabalham em vias públicas em locais fixos 

ou não e em seu próprio domicílio (11%). Já 59% dos empreendedores formais concentram 

suas atividades em lojas, escritórios, galpões de fábrica e estabelecimentos. 

 

Empreendedores formais, na média, exercem essa atividade há 9,8 anos, contra 8,4 dos 

empreendedores informais. O faturamento anual das empresas segue em linha com a renda 

familiar e pessoal dos proprietários. Apenas 8% dos empreendedores informais tem 

faturamento anual acima de R$50 mil, enquanto 2 em cada 5 dos proprietários de empresas 

formais se enquadram nessa faixa.  

 

Entre os proprietários de empresas formais e informais, é relativamente baixo o percentual 

daqueles que já tiveram outros negócios (18% em ambos os perfis). Já entre os 

empreendedores encontrados na amostra da população, esse percentual sobe para 23%, com 

destaque para os empreendedores-empregadores, entre os quais 37% alegam já ter tido uma 

experiência anterior. 

 

Quadro9 - Empreendedores, Empresas Formais e Informais por Experiências Anteriores  

(já teve outros negócios?). 

 
Fonte: Endeavor/ IBOPE (base: total empreendedor: 632; empregador: 95; sem funcionários: 121; não vê atividade como negócio: 416; empresas formais: 

700; empresas informais: 300). 

 

Grande parte dos proprietários de empresas formais e informais (49% e 66% respectivamente) 

iniciou seu negócio de forma independente, sem receber nenhum tipo de auxilio. Entre os que 

receberam auxílio, a família e amigos são os que mais ajudaram (37% dos empreendedores 

formais receberam esse tipo de auxílio contra 29% dos informais). 
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3.4. O QUE PENSAM OS EMPREENDEDORES BRASILEIROS?  

 

Um dos maiores aliados do empreendedorismo no Brasil é o imenso otimismo dos brasileiros 

quanto à sua condição de vida futura. A grande maioria acha que, em cinco anos, estará 

significativamente melhor do que está hoje. Acreditar que as coisas vão melhorar é um dos 

pressupostos para se investir em algo. Embora não seja uma condição suficiente para o 

empreendedorismo, é uma condição necessária. 

 

A maioria absoluta dos entrevistados na amostra da população considera muito provável 

(19%) ou pelo menos provável (33%) ter um negócio nos próximos cinco anos.  

 

O mesmo nível de otimismo é visto entre os entrevistados na amostra de empresas, onde 

grande parte dos proprietários de empresas formais e informais afirma que é muito provável/ 

provável a ampliação do seu negócio nos próximos cinco anos.  

 

Na amostra de população, se pudessem escolher, 3 de cada 4 brasileiros prefeririam ter um 

negócio próprio a ser um empregado ou funcionário de terceiros. Essa proporção cresce para 

88% entre os brasileiros que não são empreendedores mas pretendem ser. Entre os 

empreendedores-empregadores, vai a 90%, a maior taxa entre todos os segmentos analisados. 

São dois bons sinais: o segundo mostra um baixo grau de arrependimento dos empresários 

que se arriscaram nesse caminho, e o primeiro aponta para uma possível nova geração de 

empreendedores. 

 

Quadro10 - Empreendedores e Não-Empreendedores por Preferência em ter um negócio próprio. 

 
Fonte: Endeavor/ IBOPE (base - total geral: 2240; total empreendedor: 632; com funcionários: 95; sem funcionários: 121; não vê atividade como negócio: 

416; total não-empreendedores: 1608; candidatos:693; não pretende ser:915 ). 

 

 

O principal motivo para alguém montar o seu próprio negócio é independência pessoal e auto-

realização. É a resposta dada por 2 em cada 3 dos que afirmam a preferência pelo 

empreendedorismo. O segundo principal motivo é a perspectiva de ter uma renda melhor do 

que como assalariado. Em contraposição, os 19% que preferem o emprego justificam sua 

preferência pela estabilidade e, em segundo lugar, pelos direitos e benefícios trabalhistas, 

como férias e 13º salário. 
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Os maiores riscos que os empreendedores potenciais veem em montar um negócio são a 

incerteza de obter uma renda com o empreendimento e as possibilidades de falir e/ou 

vivenciar um fracasso pessoal. Mas isso não parece ser obstáculo intransponível para a maior 

parte dos não empreendedores que pretendem montar seu próprio empreendimento. Indagados 

sobre o que fariam se recebessem R$ 50 mil de herança, 44% disseram que montariam um 

negócio. É um desejo mais forte do que o de comprar uma casa (31%) ou poupar (16%). 

Novamente, se tomarmos essa resposta como bom sinalizador do futuro, teríamos um 

aumento no número de brasileiros que se tornam empreendedores. 

 

No cotidiano, a falta de investimento é o que mais aflige os proprietários de empresas 

informais. Já os proprietários formais enfrentam dificuldades principalmente no que se refere 

à falta de conhecimento de gestão de pessoas, problemas com fluxo de caixa e falta de 

informação de como administrar seu negócio, além também da falta de investimento.  

 

Os entrevistados de ambas as amostras responderam a uma bateria de cem questões 

atitudinais. Diante de frases como “eu transformo meus planos”, eles diziam se concordavam 

totalmente, apenas concordavam, discordavam ou discordavam totalmente.  

 

O quadro abaixo traz alguns exemplos desse resultado. No geral, é alto o grau de 

concordância com as frases. Mas, são as frases sobre inovação, características diretamente 

relacionadas ao empreendedorismo, as que apresentam menores níveis de concordância. 

 

Quadro11 - Empreendedores e Não-Empreendedores, Empresas Formais e Informais por Postura diante 

a vida (percentual de concorda totalmente/ concorda). 

 
 

O estudo também demonstrou que algumas frases possuem correlação estatística positiva 

entre si e a maneira mais sintética de dar significado a essas relações é fazendo uma análise de 

cluster. Trata-se de uma ferramenta estatística que agrupa as pessoas de acordo com a 

similaridade de suas respostas e distingue os grupos pelas diferenças das respostas de cada 

conjunto. 

 

Empreendedor-

Empreegador

Sem 

Funcionários

Não se 

considerada
Candidatos

Empresas 

Formais

Empresas 

Informais

base: (95) (121) (416) (693) (700) (300)

Eu transformo meus planos em ações 73,5% 76,6% 77,8% 79,9% 86,1% 80,1%

Trabalhar é uma obrigação para com a sociedade 76,9% 82,3% 71,6% 73,9% 72,9% 71,6%

Quero inventar algo que vai mudar o mundo 55,8% 49,1% 52,5% 54,5% 49,0% 56,6%

Tenho prazer em criar coisas novas/ inovar 62,5% 60,7% 64,1% 64,7% 74,1% 68,5%

Me considero uma pessoa corajosa 71,2% 77,2% 75,3% 75,3% 83,7% 80,1%

Me considero uma pessoa que não tem medo de 

arriscar
76,9% 76,2% 69,7% 73,0% 77,7% 82,0%

Me considero uma pessoa honesta 83,8% 84,6% 83,2% 83,3% 86,6% 82,0%

Fonte: Endeavor/ IBOPE

Amostra População Amostra Empresas
Postura diante a vida

(percentual de concorda totalemente/ concorda)
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É um agrupamento ditado exclusivamente pelas estatísticas: não há hipóteses a serem 

testadas, nem filtros previamente aplicados. É, por definição, uma análise sem analistas, e, 

portanto, livre de seus preconceitos, interesses e curiosidades. A intervenção humana aparece 

na hora de batizar os grupos, exemplificar suas atitudes, dar significado e fazer associações 

baseadas em suas características. A análise de cluster gerada dividiu os entrevistados em três 

grandes grupos: “Ajustados”, “Batalhadores” e “Inseguros”. 

 

Os “Ajustados” se caracterizam por serem determinados e auto confiança. São negociadores, 

exigentes e, aos seus olhos, já chegaram onde queria. As frases que mais discriminam esse 

segmento são: “me considero uma pessoa determinada”, “não preciso crescer muito mais/ já 

alcancei um bom patamar”, “eu estabeleço altos padrões para mim mesmo e para as outras 

pessoas”, “tenho facilidade para aprender as coisas na pratica” e “me considero uma pessoa 

com talento para negociação”. 

Os “Batalhadores” são os mais amigáveis e persistentes. Estão em busca do sucesso, mas com 

humildade. Sentem prazer em inovar e mergulhar de cabeça nas tarefas que se propõem. As 

frases que mais discriminam esse grupo são: “me relaciono bem com as outras pessoas”, 

“nunca desisto diante de obstáculos/ me considero uma pessoa com força de vontade”, “tenho 

prazer em criar coisas novas”, “vou ter sucesso com os objetivos que me imponho/ me 

espelho em pessoas de sucesso”, “sempre aprendo com os meus próprios erros” e “mergulho 

nas tarefas com todo meu coração”. 

 

Os “Inseguros” têm a menor auto-estima dos três clusters, apresentam mais dificuldade de se 

relacionar com outras pessoas, se consideram menos capazes, são emocionalmente mais 

instáveis e avessos ao sucesso. São caracterizados principalmente pelas seguintes frases: 

“sinto que sou incapaz de lidar com as coisas/ sou menos capaz que a maioria das pessoas”, 

“sou facilmente desencorajado/ intimidado”, “vejo dificuldades em todos os lugares”, “não 

sou muito inclinado ao sucesso”, “tenho dificuldade em comunicar com outras pessoas”, 

“faço coisas loucas/ faço coisas que as outras pessoas acham estranho” e “tenho dificuldade 

em entender as coisas”. 

Quadro12 - Empreendedores e Não-Empreendedores, Empresas Formais e Informais por Segmentos. 

 
O quadro acima, no geral, mostra que não foram encontradas correlações entre o perfil 

empreendedor e os segmentos atitudinais. A segmentação nos mostrou basicamente as 

atitudes que dos indivíduos perante a vida e como eles se relacionam como o mundo.  

 

E, analisando o setor de atuação das empresas formais e informais, também não encontramos 

grandes correlações, mas alguns pontos chamaram atenção. Os “Batalhadores” estão mais 
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Pretende ser/ 
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Não Pretende 

ser
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base amostra: (95) (121) (416) (693) (915) (700) (300)

Inseguros 33% 29% 28% 31% 33% 20% 28%

Ajustados 36% 43% 44% 41% 40% 49% 47%

Batalhadores 31% 28% 28% 29% 28% 31% 25%

Fonte: Endeavor/ IBOPE
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Amostra População Amostra Empresas
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presentes entre os proprietários de empresas formais que atuam no setor industrial (36%) e 

entre os informais que atuam no comércio (29%).  

 

Quadro13 - Empresas Formais e Informais por Segmentos x Setor. 

 

 

Os proprietários de empresas formais e informais também responderam a uma curta bateria de 

questões sobre a relação que tem com o negócio. Praticamente todos alegam que no dia-a-dia 

"sempre buscam a satisfação dos clientes", "gostam de se manter informados sobre novidades 

em seu ramo”, "querem ver o negócio crescendo cada vez mais", "escutam as ideias das 

pessoas que trabalham em seu negócio" e "tudo o que fazem é de forma organizada". Mas, 

reconhecem, não "dividem informações sobre o andamento do negócio"! 

 

 

4. FATORES ASSOCIADOS AO EMPREENDEDORISMO 

 

A origem social parece ter um papel importante na diferenciação dos grupos estudados. Entre 

os empreendedores encontrados na amostra da população, 1 em cada 3 empreendedor-

empregador vem de uma família chefiada por um empresário. Entre os empreendedores sem 

funcionários, 25% foram criados por empresários e 26% por trabalhadores por conta própria. 

E 24% dos que não enxergam a sua atividade como um negócio foram criados por autônomos. 

Com isso pode-se afirmar que o exemplo do pai/mãe tem um peso grande no destino 

empreendedor dos filhos.  

 

Os empreendedores-empregadores novamente se assemelham aos proprietários de empresas 

formais (27% foram criados por empresários) e os informais aos empreendedores sem 

funcionários (26% criados por pessoas que trabalhavam como conta própria). 

  

Comércio Indústria Serviços Comércio Indústria Serviços

base amostra: (267) (178) (255) (156) (26*) (118)

Inseguros 19% 20% 20% 30% 7% 29%

Ajustados 52% 44% 49% 41% 70% 51%

Batalhadores 29% 36% 32% 29% 23% 20%

Empresas Informais

Fonte: Endeavor/ IBOPE 
*base pequena

Segmentos
Empresas Formais
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Quadro14 - Empreendedores, Empresas Formais e Informais por Atividade dos Pais.  

 
 

Apesar do empreendedorismo e a origem socioeconômica estarem correlacionados, é difícil 

estabelecer uma relação de causa e efeito entre empreendedorismo e melhores condições 

socioeconômicas. O que vem antes? A renda maior é que dá oportunidade de investimento em 

um negócio próprio, ou é o negócio que propicia em um rendimento mais alto do que o do 

resto da sociedade? 

 

A melhor condição econômica e social de quem criou os empreendedores-empregadores e os 

proprietários de empresas formais sugere que os pais proporcionaram melhores oportunidades 

de estudo (11% dos empreendedores-empregadores estudaram em escola particular, contra 

2% dos empreendedores sem funcionários e 19% dos proprietários de empresas formais 

estudaram em escola particular, contra 5% dos informais) e maior conforto para seus filhos - 

além de um exemplo de sucesso, o que pode tê-los incentivado a seguir o caminho do 

empreendedorismo. 

 

Há uma outra diferença fundamental que aponta na mesma direção: a maior parte dos 

empreendedores-empregadores e proprietários de um negócio formal começaram seu negócio 

porque viram uma oportunidade. Para os proprietários de empresas informais essa proporção 

fica em 7 em 10 e para os empreendedores sem funcionários cai ainda mais (cerca de 6 em 

10).  

 

  

Total 

Empreendedores

Empreendedor-

Empregador

Sem 

Funcionários

Não vê atividade 

como negócio

Empresas 

Formais

Empresas 

Informais

base amostra: (632) (95) (121) (416) (700) (300)

Empregado do setor privado 17% 10% 11% 20% 24% 20%

Autônomo 20% 22% 10% 24% 15% 17%

Empresário 20% 34% 25% 16% 27% 15%

Conta própria 19% 14% 26% 18% 8% 26%

Funcionário público 10% 11% 13% 9% 13% 6%

Outras atividades 5% 3% 8% 5% 5% 5%

Não trabalha 8% 7% 8% 8% 7% 10%

Fonte: Endeavor/ IBOPE

Amostra EmpresasAmostra População
Atividade exercida

pelos pais
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Quadro15 - Empreendedores, Empresas Formais e Informais por Inicio do negócio por Oportunidade. 

Fonte: Endeavor/ IBOPE (base - total 

empreendedor: 632; com funcionários: 95; sem funcionários: 121; não vê atividade como negócio: 416; empresas formais: 700; empresas informais: 300). 

 

Tudo isso reforça a hipótese de que os empreendedores por oportunidade têm uma condição 

social e familiar que facilita e incentiva esse caminho, levando-os a ter mais possibilidade de 

possuir um empreendimento que vai empregar outras pessoas.  

 

Do outro lado, os empreendedores por necessidade costumam vir de uma família com menor 

renda, têm menos oportunidade de estudo e tendem a empreender um negócio que depende 

exclusivamente de sua própria capacidade de trabalho. 

 

 

5. O QUE A SOCIEDADE BRASILEIRA PENSA E SENTE SOBRE O 

EMPREENDEDORISMO. 

 

Um primeiro aspecto a ser analisado no retrato da opinião pública sobre Empreendedorismo é 

o nível de confiança ou “favorabilidade” que esse segmento angaria junto à população. 

 

No Brasil o IBOPE possui uma série histórica para “Outras Empresas” separadas de “Bancos” 

e antes para “Empresários”, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro16 - Percentual de confiança - Amostras Nacionais Brasil - Pesquisas CNI/IBOPE.

 

 

Considerando diversas perguntas realizadas neste estudo, percebe-se que o empreendedorismo 

é visto com bons olhos e que muitas pessoas querem empreender. No estudo 

Endeavor/IBOPE temos 76% dos brasileiros que declaram que se pudessem escolher 

prefeririam Ter Negócio Próprio que ser Empregado.  
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A Independência pessoal atrai muito quem preferiria Ter Negócio Próprio, enquanto a 

Estabilidade de Emprego (e de renda, subentendida) seria o maior atrativo de quem preferiria 

Ser Empregado. No entanto, observamos que os brasileiros tendem a dar maior peso para uma 

renda futura mais alta, no caso de Ter Negócio Próprio, assim como para 

benefícios/seguridade social no caso de Ser Empregado (aspectos com foco mais financeiro). 

 

Quadro17a - Razões para preferir ter negócio próprio/ ser “self-employed”

Fonte: Endeavor/ IBOPE 

 

 

Quadro17b - Razões para preferir ser empregado/ ser “employed”  

 
Fonte: Endeavor/ IBOPE 

 

 

Indo do nível da “preferência” para o da “probabilidade” o estudo constata ainda que 19% dos 

brasileiros consideram bem provável iniciarem um negócio nos próximos cinco anos e outros 

33% acham um pouco provável. Finalmente, de forma mais concreta, perguntamos o que os 

brasileiros fariam se herdassem R$ 50 mil reais e 34% disseram que iniciariam (ou 

ampliariam) um negócio próprio, mesmo patamar obtido pela realização do “sonho do 

brasileiro” de ter sua casa própria!  

 

Quadro18 - Probabilidade de iniciar um negócio nos próximos 5 anos. 

 
Fonte: Endeavor/ IBOPE 

 

 

Quadro19 - O que faria se recebesse uma herança de R$50.000,00 (Brasil/valores diferentes por país). 

 
Fonte: Endeavor/ IBOPE 

 

 

Porém, essa alta predisposição vem acompanhada de receios e crenças relevantes a respeito 

dos riscos envolvidos no ato de empreender. Ao serem solicitados a apontar o principal risco 

caso fossem abrir um negócio, novamente os brasileiros enfatizam aspectos financeiros: 

incerteza em relação à renda e possibilidade de falência.  

 

Razões para ser empregado

(% e ranking)

Estabilidade de 

emprego

Direito à Seguridade 

Social e outros 

benefícios

Para evitar 

incertezas do 

mercado de trabalho

Falta de recursos 

financeiros para 

iniciar negócio

Número de horas 

fixas do trabalho

Endeavor/ IBOPE - Brasil 50% - (1º) 38% - (2º) 33% - (3º) 12% - (4º) 11% - (5º)

Eurobarômetro 2009

EUA 21% - (1º) 5% - (4º) - 4% - (5º) 7% - (3º)

China 15% - (4º) 9% - (6º) - 36% (1º) 6% (7º)

Média EU 35% - (2º) 13% - (4º) 4% 16% - (3º) 8% - (5º)

Coréia do Sul 61% - (1º) 21% - (4º) - 17% - (5º) 24% - (3º)

Japão 46% - (1º) 7% - (7º) - 8% - (6º) 11% - (5º)

Fonte: Endeavor/ IBOPE e Eurobarômetro 2009

Probabilidade de iniciar um 

negócio nos próximos 5 anos

Bem 

provável

Um pouco 

provável

Não muito 

provável

Nada 

provável
Não sabe

Endeavor/ IBOPE - Brasil 19% 33% 20% 22% 6%

Eurobarômetro 2009

EUA 16% 20% 32% 31% 1%

China 12% 37% 35% 16% 1%

Média EU 8% 21% 21% 46% 4%

Coréia do Sul 3% 19% 33% 43% 2%

Japão 2% 10% 24% 62% 2%

Fonte: Endeavor/ IBOPE e Eurobarômetro 2009
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herança (RU)

Iniciaria 

Negócio

Compraria ou 

quitaria casa
Pouparia

Gastaria em 

coisas que quer 

ter

Trabalharia 

menos

Endeavor/ IBOPE - Brasil 34% 33% 20% 7% 2%

Eurobarômetro 2009

EUA 14% 24% 48% 9% 2%

China 41% 13% 23% 19% 1%

Média EU 14% 31% 30% 16% 4%

Coréia do Sul 16% 16% 44% 15% 3%

Japão 5% 19% 43% 26% 4%

Fonte: Endeavor/ IBOPE e Eurobarômetro 2009
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Quadro20 - Riscos ao iniciar um negócio.

Fonte: Endeavor/ IBOPE 

 

Além da postura geral mais ou menos favorável em relação aos empreendedores/empresários 

e às atitudes mais ou menos propensas ao empreendedorismo, o estudo Endeavor/IBOPE 

também levantou diversas crenças a respeito da atividade empreendedora. 

 

Das dezoito frases apresentadas, nove obtiveram mais de 80% de concordância. Entre elas 

crenças referentes a benefícios coletivos do empreendedorismo, como “Empreendedores são 

geradores de emprego” (88%) e “Ter um negócio próprio é poder ajudar alguém” (91%) e, 

por outro lado, afirmações sobre o “custo individual” que a atividade empreendedora traz, 

como “Ter um negócio próprio é assumir responsabilidades” (92%) e “Ter um negócio 

próprio é ter que trabalhar muito” (87%). 

 

Ao mesmo tempo, 59% concordam com uma crença negativa como “Os Empreendedores 

exploram o trabalho de outras pessoas”. 

 

Quadro24 - Crenças/ percepções sobre o empreendedorismo (% concorda e concorda totalmente).  

 

Assim, apesar de um contexto claramente positivo da opinião pública brasileira em relação ao 

empreendedorismo, ainda observa-se alguma ambiguidade, focada em aspectos de ganho 

financeiro, custo pessoal e relação com trabalhadores. 

 

Riscos ao iniciar um negócio 

(1ª menção - estimulada)

Incerteza de 

Renda

Insegurança 

no trabalho

Risco de perder 

propriedade

Gastar muita 

energia/ tempo

Fracasso 

pessoal
Falência

Endeavor/ IBOPE - Brasil 30% 9% 6% 5% 11% 26%

Eurobarômetro 2009

EUA 26% 11% 11% 14% 10% 24%

China 13% 10% 18% 10% 15% 33%

Média EU 33% 7% 23% 10% 12% 7%

Coréia do Sul 24% 15% 16% 15% 7% 17%

Japão 22% 9% 18% 8% 8% 28%

Fonte: Endeavor/ IBOPE e Eurobarômetro 2009
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2. Ter um negócio próprio é ter que 
 "colocar a mão na massa”

8. Ter um negócio próprio amplia os 
 conhecimentos

14. Minha educação escolar auxiliou a desenvolver um 
 senso de iniciativa, um princípio empreendedor.

3. Ter um negócio próprio é se beneficiar 
 do seu próprio trabalho

9. Ter um negócio próprio é lutar sempre 
 contra a concorrência

15.  Empresários pensam apenas em seu próprio bolso

4. Ter um negócio próprio é poder arriscar 
 por conta própria

10. Ter um negócio próprio é viver 
 preocupado

16. Empreendedores exploram o trabalho de outras 
 pessoas

5. Ter um negócio próprio é poder ajudar 
 alguém/ dar oportunidade

11. O empreendedorismo é a base da 
 criação da riqueza, beneficia a todos nós

17. Minha educação escolar me deu habilidade e 
 conhecimento para administrar um negócio

6. Empreendedores são geradores de 
 empregos

12. Ter um negócio próprio é ter 
 problemas com sócios

18. Minha educação escolar despertou o interesse em 
 me tornar um empreendedor
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: OPORTUNIDADES E DESAFIOS DO 

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL  

 

Todos os resultados do estudo Endeavor/IBOPE, bem como de outros estudos internacionais, 

apontam para um otimismo e uma postura geral extremamente positiva dos brasileiros tanto 

em relação à atividade empreendedora, quanto ao próprio indivíduo vir a ter um negócio 

próprio. 

 

A sociedade brasileira melhorou sua confiança na categoria empresarial nas últimas duas 

décadas e hoje encontra-se quase  no mesmo patamar de países com forte “espírito capitalista” 

como os Estados Unidos da América. 

 

Encontramos 28% de Empreendedores na população brasileira adulta, em diferentes situações 

(com e sem funcionários, formais ou informais, assumindo esse status ou não) e outros 33% 

declaram que pretendem ser empreendedores nos próximos 5 anos (muito provável/provável). 

Se considerarmos apenas quem disse ser Muito Provável, seriam 10% de potenciais 

empreendedores. Ao mesmo tempo, entre os que já empreendem, a taxa de “arrependimento” 

é residual. Assim, estamos apontando para um futuro em que pelo menos 4 em cada 10 

brasileiros adultos serão empreendedores! 

 

Por outro lado, verificamos que 4% dos 28%, ou seja, apenas 14% dos Empreendedores atuais 

são empregadores, o que vai contra um dos maiores benefícios coletivos reconhecidos no 

empreendedorismo. Essa minoria empregadora pode refletir a motivação principal para 

preferir ter um negócio em detrimento de ser empregado, qual seja, a independência, o desejo 

de ser seu próprio patrão, que não está essencialmente associado com empregar outras 

pessoas. 

 

Outro argumento central sobre o papel positivo dos empreendedores na sociedade refere-se à 

inovação. Aí também, como vimos na segmentação atitudinal dos empreendedores atuais e 

também nos potenciais, encontramos um dos pontos mais fracos do contexto brasileiro.  

 

Finalmente, mas não menos importante, fica patente tanto na Amostra de População quanto 

na Amostra de Empreendedores a desigualdade sócio-econômica entre empregadores e não 

empregadores, ou entre formais e informais. E um dos aspectos mais relevantes nesse quadro 

é o gap de escolaridade: 39% dos Empreendedores Formais tem apenas o Ensino 

Fundamental, contra 17% dos Formais (independente se médios, pequenos ou micro 

empresários). 

 

Felizmente, a geração futura de empreendedores apresenta um patamar de escolaridade muito 

mais alto, semelhante ao dos empregadores atuais, porém com % de nível superior bem 

abaixo do encontrado entre os donos das empresas com mais funcionários da amostra, as 

médias. 
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