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Empreendedorismo cresce entre jovens
DA REDAÇÃO • SÃO PAULO

Cresceu em 2017 o número de empreendedores entre 18 e 34 anos que estão envolvidos
na criação do próprio negócio, segundo o relatório Global Entrepreneurship (GEM),
realizado no Brasil pelo Sebrae em parceria com o IBQP.
Terminar a faculdade e seguir carreira em uma empresa pública ou privada não é mais a
realidade profissional predominante entre o jovem brasileiro. Já são 15,7 milhões de
jovens que estão levantando informações para ter um negócio ou que já tem empresa com
até 3 anos e meio de atividade, um aumento de 7 pontos percentuais, na participação
relativa, na comparação com 2016. A pesquisa divulgada ontem mostra que 1 em cada 3
adultos brasileiros, entre 18 e 64 anos, é empreendedor ou está envolvido na abertura do
próprio negócio. Aumentou também, de 57% para 59%, o percentual de brasileiros que
empreendem por oportunidade.
“O jovem brasileiro já entendeu que para ter trabalho a melhor alternativa é criar o próprio
emprego, é empreender, inovar e gerar novas vagas. E eles não empreendem por
necessidade, estão de olho nas oportunidades do mercado, estão atendendo demandas
sociais e movimentando a economia. Aliás, este resultado é um reflexo do início da
recuperação da nossa economia”, diz o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
Ao verificar o empreendedorismo no Brasil em 2017, de acordo com o relatório GEM,
considerando as diferentes faixas etárias, nota-se que os jovens de 25 a 34 anos foram os
mais ativos na criação de novos negócios. Isso significa que 30,5% dos brasileiros nesta
faixa etária estão tentando criar um negócio ou já são proprietários e administram um
empreendimento em estágio inicial, com até 3 anos e meio de criação. Em seguida, neste
ranking aparecem aqueles ainda mais jovens, de 18 a 24 anos, o que representa que
20,3% deles estavam envolvidos com a criação de novos negócios. O perfil dos novos
empreendedores em 2017 manteve o destaque para a mulher, que respondeu por 52%
dos entrevistados.
Analice Furtado montou seu próprio negócio com 23 anos. Hoje ela é dono de um salão de
beleza junto com a mãe. “Fui atrás do Sebrae buscar sugestões nesta área e decidi abrir a
empresa”, conta a jovem empresária, antes recepcionista de uma academia. “Me 1

aprimorei, fiz vários cursos e depois resolvi fazer faculdade na área de estética”,
acrescenta Analice, que decidiu pelo novo ramo para ter independência financeira. Ela
começou com uma funcionária e atualmente trabalha com a mãe.
Dos 27,4 milhões de empreendedores Iniciais, 15,7 milhões estavam na faixa dos 18 a 34
anos.

Atividade industrial cai em abril, mostra CNI
A atividade industrial voltou a cair em abril, com ociosidade elevada e recuo do otimismo
dos empresários com relação à evolução da indústria. Isso é o que mostra a pesquisa
Sondagem Industrial, divulgada nesta quinta-feira (24) pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
O índice que mede a evolução da produção ficou em 48,8 pontos em abril, ante 55,2
pontos registrados em março. O índice de evolução do emprego foi de 49 2 pontos no
mesmo período, ante 49,6 pontos no mês anterior.
Pela metodologia da pesquisa, os indicadores variam de zero a 100 pontos. Os dois
indicadores continuam abaixo da linha divisória dos 50 pontos, que separa um aumento de
uma queda da produção e do emprego, o que confirma, na avaliação da CNI, a dificuldade
de recuperação do setor.
Com relação à utilização média da capacidade instalada (UCI) pela indústria, o índice
manteve-se estável, em 66%. O documento destaca que, embora o índice seja superior
aos registrados no mesmo mês de 2016 e 2017, ainda está 3,0 pontos porcentuais abaixo
da média histórica para abril.
A pesquisa mostra que os estoques de produtos finais estão relativamente estáveis entre
março e abril. O índice de evolução dos estoques ficou em 50,6 pontos em abril, perto dos
50 pontos. Em março, o indicador foi de 49,8 pontos.
O índice de evolução dos estoque em relação ao que foi planejado ficou em 50,4 pontos
em abril, ante 50,6 pontos de março. /Estadão Conteúdo
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