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                                               RESUMO 

O surgimento inesperado da pandemia da Covid-19 gerou impactos que foram além da saúde e 

refletiram intensamente na economia. Vários setores econômicos tiveram que restringir suas 

atividades e se adaptar a uma nova realidade. Diante disso, as taxas de desemprego e inflação 

se elevaram, ocasionando a perda de renda em diversos países do mundo, sendo o Brasil um 

deles. Nesse contexto, o empreendedorismo tem sido apresentado como uma das formas de 

solução, para a problemática do desemprego. Este trabalho, visa analisar as motivações que 

levaram as pessoas a empreenderem na cidade do Salvador, nesse período pandêmico. Foram 

analisadas as possíveis motivações (necessidade ou oportunidade) que fizeram as pessoas 

iniciarem um novo negócio. A metodologia adotada foi a pesquisa de campo exploratória, 

descritiva, de natureza quanti-qualitativa. A partir da análise dos dados coletados foi possível 

perceber que houve mais homens do que mulheres empreendendo, apresentando perfil médio 

de idade entre 30 e 39 anos, tendo, preponderantemente, como grau de escolaridade o ensino 

médio completo. A maior parte formalizou ou pretende formalizar seu negócio, atua de forma 

física e online, gerando um rendimento mensal de 1 a 2 salários mínimos. Por fim, foi possível 

concluir que na busca por resoluções para os problemas do desemprego e da perda de renda, 

agravados pela pandemia, muitas pessoas viram no empreendedorismo uma forma de 

sobrevivência.   

Palavras-Chave: Empreendedorismo. Pandemia. Renda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The unexpected emergence of the Covid-19 pandemic generated impacts that went beyond 

health and reflected intensely on the economy. Several economic sectors had to restrict their 

activities and adapt to a new reality. In view of this, unemployment and inflation rates increased, 

causing the loss of income in several countries of the world, with Brazil being one of them. In 

this context, entrepreneurship has been presented as one of the forms of solution to the problem 

of unemployment. This work aims to analyze the motivations that led people to undertake in 

the city of Salvador, during this pandemic period. We analyzed the possible motivations (need 

or opportunity) that caused people to start a new business. The methodology adopted was 

exploratory, descriptive field research of quantitative-qualitative nature. From the analysis of 

the collected data, it was possible to notice that there were more men than women undertaking, 

presenting a medium age profile between 30 and 39 years, predominantly having as a level of 

education the complete high school. Most formalized or intend to formalize their business, work 

physically and online, generating a monthly income of 1 to 2 minimum wages. Finally, it was 

possible to conclude that in the search for resolutions to the problems of unemployment and 

loss of income, aggravated by the pandemic, many people saw entrepreneurship as a way of 

survival.   

 

Keywords: Entrepreneurship. Pandemic. Income.  
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1 INTRODUÇÃO  

O termo empreendedorismo vem da palavra francesa entrepreneurs, que tem origem no latim 

imprehendere, e é empregada a pessoas que estão dispostas a começar e assumir os riscos de 

um novo projeto (FILION,1999). Assim, empreendedor pode ser entendido como aquela 

pessoa que se encarrega de fazer algo, usando suas habilidades e conceitos para transformar 

suas ideias em um projeto viável de sucesso, ou não, pois empreender é correr risco e nem 

sempre sinônimo de sucesso. 

 

Na contemporaneidade, a depender do autor que se consulte, o termo empreendedorismo pode 

ter diferentes significados. Tanto pode se referir ao criador do próprio emprego, quanto à   

função de empresário, ou até mesmo, a um conjunto de valores que direcionam suas ações na 

sociedade (BETONI, 2014). Deste modo, o empreendedorismo está sendo cada vez mais 

introduzido na vida cotidiana das pessoas, particularmente nos países capitalistas, como a base 

de realização do indivíduo, ou seja, o desejo de realizar algo melhor (MCCLELLAND, 1976).   

A par da tendência de apresentar o empreendedorismo como solução para muitos dos problemas 

sociais, a grave crise econômica mundial, exacerbada pela pandemia da Covid-19 iniciada na 

China, em dezembro de 2019, elevou, para algumas pessoas, a noção de empreendedorismo à 

solução para ausência ou redução de renda, visto que a pandemia impactou não somente a área 

sanitária, mas também a área econômica, pois muitos postos de emprego formal foram extintos 

e a população teve que recorrer a outros meios para garantir a sua sobrevivência.   

 

Neste contexto, o empreendedorismo tem assumido o papel de contribuir para sanar o problema 

do desemprego. Pode-se perceber que, há uma relação entre desemprego e empreendedorismo, 

já que o indivíduo utiliza a criação do próprio emprego como fuga para o desemprego.  

Diante das dificuldades, causadas pela pandemia do novo coronavírus, ficou evidente a 

importância do que vem sendo denominado empreendedorismo na economia soteropolitana.  

Portanto, buscou-se reunir dados/informações com o propósito de responder ao seguinte 

problema de pesquisa: Quais foram as motivações que levaram as pessoas a empreender na 

cidade do Salvador, capital da Bahia, durante o período de pandemia?  
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Partindo desse questionamento, este estudo tem como objetivo geral investigar se o motivo que 

levou as pessoas a empreenderem na cidade do Salvador, durante o período de pandemia, foi a 

oportunidade de iniciar algo próprio ou a necessidade de criar um negócio para suprir sua 

subsistência. Para isso, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: (1) compreender 

o conceito de empreendedorismo; (2) compreender os diferentes perfis dos empreendedores; 

(3) compreender as motivações para iniciar um novo empreendimento. 

 

A escolha do tema desta monografia “Avaliação das motivações para empreender na cidade do 

Salvador em tempos de pandemia: necessidade X oportunidades” se justifica assim pelo atual 

cenário de recessão e estagnação da economia brasileira reforçado pela pandemia da Covid-19, 

estimulando a utilização de competências empreendedoras para o seu enfrentamento 

(KUCKERTZ et. al.  2020).  

 

Além da introdução a presente pesquisa está estruturada em quatro eixos. O primeiro eixo, 

intitulado de “Metodologia”, cuja a finalidade é apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados para realização deste estudo. Seguido pelo segundo eixo, intitulado 

“Empreendedorismo”, consiste na apresentação e contextualização dos conceitos mais 

relevantes sobre empreendedorismo. Este também descreve o que seriam o perfil e as 

motivações empreendedoras.  O terceiro eixo cujo título é “Desemprego e recessão econômica 

na pandemia da COVID-19”, descreve a conjuntura econômica gerada pelo novo coronavírus. 

No quarto eixo intitulado “Estudo de campo”, são apresentados os percursos que compuseram 

a pesquisa e a análise dos resultados obtidos na pesquisa de campo realizada na cidade de 

Salvador, durante o ano de 2021.  E, por fim, foram apresentadas as conclusões. 
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2 METODOLOGIA 

Nesta seção serão expostos os procedimentos metodológicos utilizados para realização deste 

estudo. Segundo (DESLANDES, 1996, p. 42) “a metodologia é uma parte complexa e deve 

requerer maior cuidado do pesquisador. Mais do que uma descrição formal dos métodos e 

técnicas a serem utilizadas, indica as opções e a leitura operacional que o pesquisador fez do 

quadro teórico “.  

 

Iniciou-se o trabalho realizando uma revisão bibliográfica, pois, ela oferece ao pesquisador as 

diretrizes para realização do trabalho cientifico tendo, como base, materiais que já foram 

elaborados e que estejam relacionados ao tema (SILVA, 2017). A revisão bibliográfica é a etapa 

preliminar na qual se faz o levamento e a revisão da literatura. Diante disso, foi através da 

revisão da literatura que foi possível definir qual a noção de empreendedorismo que seria 

utilizado no trabalho assim como o perfil do empreendedor e quais são suas motivações para 

iniciar um novo negócio.  

 

Esse estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, a qual nos últimos 

tempos vem sendo reconhecida pelas mais diversas áreas de conhecimento e popularizada. 

Sendo assim, a pesquisa quali-quantitativa “interpreta as informações quantitativas por meio de 

símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, a interação participativa e 

a interpretação do discurso dos sujeitos (semântica)” (KNECHTEL, 2014, p. 106). 

 

Classifica-se como exploratório e descritivo, pois, o pesquisador descreve a verdade como ela 

realmente é. Segundo (GIL, 2002), a pesquisa descritiva tem por finalidade verificar e explicar, 

com precisão, fatos, problemas, fenômenos da vida cotidiana com base em algumas variáveis, 

não sendo permitido que o pesquisador inclua suas crenças e preconceitos. 

 

Usou-se como método o estudo de caso, visando uma melhor compreensão e caracterização do 

assunto. Conforme definiu (CRESWELL, 1997, p.61), o estudo de caso é a “exploração de um 

sistema limitado ou um caso (ou múltiplos casos) [...] que envolve coleta de dados em 

profundidade e múltiplas fontes de informação em um contexto”.  
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Como instrumento de coleta de dados, foi realizada a aplicação de um questionário estruturado 

contendo questões fechadas, embasadas em institutos como SEBRAE e programa GEM, 

buscando dentro do objetivo geral responder quais seriam as motivações que levaram as pessoas 

a empreenderem no período de pandemia; e, dentro dos objetivos específicos, verificar o perfil 

do empreendedor soteropolitano.  

 

O programa de Monitoramento de empreendedorismo global ou GEM (sigla do inglês Global 

Entrepreneurship Monitor) é o maior estudo continuo de atividade empreendedora do mundo. 

Consiste em realizar uma avaliação do nível nacional da atividade empreendedora. Teve início 

em 1999, por meio de uma parceria entre a London Business Scholl, da Inglaterra, e o Babson 

College, dos Estados Unidos, e contou com a participação de 10 países, e, atualmente, conta 

com a participação de mais de 100 países dos cinco continentes. 

 

A pesquisa GEM conceitua o empreendedorismo como “qualquer atividade tentativa de criação 

de um novo negócio ou novo empreendimento”. O programa se baseia na avaliação sobre o 

nível de atividade empreendedora nacional para todos os países participantes, identificando as 

atitudes da população em relação a atividade empreendedora, as taxas do empreendedorismo, 

as motivações e as características dos empreendedores e seus empreendimentos.  

 

O GEM tem destaque mundial, pois, sua pesquisa detalha o comportamento dos indivíduos com 

relação à criação e desenvolvimento de novos empreendimentos, gerando assim, importantes 

resultados para formulação de programas e políticas públicas que fomentem o 

empreendedorismo. Segundo esse programa a análise do empreendedorismo engloba quatro 

momentos: “(i) a intenção dos indivíduos em iniciar um negócio; (II) a criação do 

empreendimento; (III) seu desenvolvimento considerando dois estágios, nascentes e novos; 

(IV) culminando com a etapa em que o empreendimento é considerado estabelecido”. 

 

O GEM obtém os dados através do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). No que se refere aos dados do Brasil existe uma parceria com o Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e 

Pequenas Empresas (SEBRAE). 
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3 EMPREENDEDORISMO 

 

No século XVII, o termo empreendedorismo passou a ser utilizado para se referir a 'aquele que 

assinava contrato assumindo para si qualquer risco e lucro'. Foi neste século que Richard 

Cantillon (1755) definiu o empreendedor como o indivíduo que corria risco (CUSTODIO, 

2011). Foi observado que algumas pessoas, como os proprietários individuais, compravam 

alguns produtos por um determinado preço para vender futuramente, por um preço mais 

elevado, visando o lucro e operando em risco (HISRICH, 2004).  

 

O economista Jean-Baptiste Say, que prosseguiu com as discussões iniciadas por Cantillon, 

trouxe o conceito de empreendedorismo para a teoria econômica, no final do século XVIII, 

considerando que se referem ao empreendedorismo a geração de novos empreendimentos e o 

desenvolvimento econômico. O economista utilizou o termo para diferenciar o indivíduo que 

tem a capacidade de criar valor ao transferir recursos de áreas com baixa produtividade para 

áreas com maior produtividade (DRUCKER, 1987).          

 

Schumpetter (1961), já no século XX, retoma a questão relacionando o empreendedorismo ao 

que denominou “destruição criativa", sendo está a principal força de avanço do capitalismo. Na 

sua visão, este processo revoluciona toda a estrutura socioeconômica, destruindo antigas 

tecnologias e criando novas, ou seja, o empreendedor é o agente capaz de transformar o sistema 

econômico por meio de novos produtos.           

 

Há algumas décadas, acreditava-se que o empreendedorismo era uma característica inerente a 

alguns indivíduos e estes, por nascerem com essa característica, já seriam destinados ao sucesso 

nos negócios (DORNELAS, 2008). Porém, o autor considera que isto é um mito, pois o 

empreendedorismo pode ser ensinado e aprendido por qualquer pessoa. É para todos a 

capacidade de ser criativo, porém, há pessoas que são propensas a um maior grau de risco e 

usam essa propensão para transformar sua criatividade em um negócio de sucesso. Nas palavras 

do autor, "o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem 

uma visão futura da organização” (DORNELAS, 2005, p.17).  
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Atualmente, pode-se conceituar empreendedorismo como a capacidade de identificar 

oportunidades ou problemas e desenvolver soluções com inovação e dinamismo que agreguem 

valor para sociedade. Gatner (1998) diz que o empreendedor é aquele que inicia algo nunca 

visto, assume o risco e é o que faz primeiro, o pioneiro.  Essa definição é mais ampla, pois, 

desconsidera o fator capital e coloca o empreendedorismo como um comportamento ou 

habilidade.  

 

Nesse sentido existiriam dois tipos de empreendedores: aqueles que não querem ser 

empresários, fenômeno também conhecido como intraempreendedorismo, e aqueles que 

querem ser empreendedores empresários. Assim, o termo empreendedorismo pode se referir 

tanto a trabalhadores formais que possam expressar os valores do empreendedorismo em sua 

organização, como para criadores de novos empreendimentos.  

 

Segundo (DORNELAS, 2008, p. 22), “empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades", portanto, o 

autor observa que a essência do empreendedorismo é a insatisfação, pois é através da 

transformação do inconformismo que seriam geradas as descobertas e proposta positivas 

individuais e coletivas.  

 

Segundo Baggio e Baggio (2014) foi a partir de 1980 que o termo empreendedorismo ganhou 

visibilidade e passou a ser estudado em diversos países, embora o tema já venha sendo debatido 

há séculos. No Brasil, ele   ganhou maior relevância a partir da década de 90, quando passou a 

ser considerado um fator importante para criação de novas frentes de emprego e renda.  

 

Nesse período, conforme mencionado pelo autor Dornelas (2018), foram criadas algumas 

entidades, como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)1, que é uma 

 

1 Em 9 de outubro de 1990, o Sebrae substituiu o Cebrae pelo decreto nº 99.570, que complementa a Lei 

nº 8029, de 12 de abril. A entidade desvinculou-se da administração pública e transformou-se em uma instituição 
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assessoria popularmente conhecida que tem o objetivo de auxiliar micro e pequenos 

empresários na abertura de novos empreendimentos. 

 

A tendência de apresentar o empreendedorismo como solução para muitos dos problemas 

sociais foi acentuada mundialmente pela pandemia da Covid-19 que elevou as taxas de 

desemprego. Segundo GEM (2020), as taxas de empreendedorismo no Brasil apresentaram uma 

trajetória de crescimento durante o período de 2002 a 2019. Porém, com o advento da pandemia 

da Covid-19, a taxa de empreendedorismos total caiu 7,1%, em 2020, e em 2021 chegou ao 

nível mais baixo desde 2013, 30,4%.   

 

Gráfico 1: Evolução da taxa de empreendedorismo no Brasil 

 

Fonte: Dados GEM (2021) 

Ao analisar a imagem, é notório que a taxa de empreendedorismo total no país vem crescendo 

desde 2002, mas a partir de 2012 os percentuais estiveram acima de 30%. Vale ressaltar que a 

alta taxa de empreendedorismos inicial no Brasil deu um salto de 17,9%, em 2018, para 23,4% 

 

privada, sem fins lucrativos, mantida por repasses das maiores empresas do país, proporcionais ao valor de suas 

folhas de pagamento. 
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em 2020, auge da pandemia. Por sua vez, a taxa de empreendedores estabelecidos sofreu uma 

queda acentuada de 8.7% em 2020, alcançando o menor patamar desde 2003, 7.6%, o que pode 

sinalizar fechamento de negócios. Em 2021, percebe-se que há um ajuste nas taxas. Pois, com 

as medidas restritivas mais flexibilizadas e o retorno do cotidiano muitas empresas estão 

retomando suas atividades e as pessoas retornando aos seus postos de trabalho 

 

Dados da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), para o terceiro trimestre de 

2021, no Brasil, revelaram um crescimento elevado no nível de desemprego, que atingiu cerca 

de 13,5 milhões de pessoas, com taxa de 12,6%. Assim, o cenário pandêmico tem contribuído 

para aprofundar a crise em todo sistema econômico brasileiro, elevando a inflação e o 

desemprego, principalmente na região Nordeste, que tradicionalmente é uma das mais afetadas 

pelas crises econômicas.  

 

Vale ressaltar que, segundo a PNADC (2021), informa que a Bahia atingiu no primeiro trimestre 

2021, a maior taxa de desocupação do país, 21,3%. Conforme apresentado no Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: Evolução da taxa de desocupação por trimestre na Bahia  

 

Fonte: IBGE, 2021  
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Esses dados revelam muito mais do que a busca dos brasileiros em serem donos dos seus 

próprios negócios, pois demonstram que há uma conexão muito grande entre o 

empreendedorismo e o mercado de trabalho. Assim, a elevação das taxas de desemprego é um 

fator estimulante para o aumento do índice de empreendedores iniciais no país. Pois muitas 

pessoas ao perderam o emprego nesse período, viram na atividade empreendedora uma nova 

maneira de obter uma renda, sendo motivados a empreender por necessidade. (ROCHA, 2020) 

3.1 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

A literatura, sobre empreendedor, tem a particularidade de reunir diversos estudos com o intuito 

de explicar como se estabelecem as características desse tipo de perfil. Dentre essas 

características, são consideradas primordiais para quem quer empreender a exemplo da:  

criatividade, liderança, perseverança, flexibilidade, vontade de trabalhar, automotivação, 

formação permanente, organização, autoconfiança e saber analisar os riscos (SEBRAE, 2018).  

Considera-se, em geral, que o empreendedor tem perfil criativo e inovador, sendo dotado de 

sensibilidade para aproveitar as oportunidades e transformar contextos, com autoconfiança, 

entusiasmo, dedicando-se ao que gosta de fazer, sendo movido pela necessidade de realização 

(MENEZES, 2003). Segundo os autores, Longenecker, Moore e Petty (2004) há “um 

estereótipo comum do empreendedor enfatiza características como uma enorme necessidade de 

realização, uma disposição para assumir riscos moderados e uma forte autoconfiança” 

(LONGENECKER; MOORE; PETTY, 2004, p. 9). 

 

É interessante ressaltar, que é muito presente na literatura, a ideia de que o empreendedor tem 

que estar sempre atento aos ventos de mercado, para que possa identificar as oportunidades de 

negócio. Assim, reveste-se de particular importância a análise setorial. Sob essa ótica, ganha 

particular relevância a intuição, para poder captar as necessidades dos consumidores, e o 

pragmatismo, para poder para encontrar novas soluções (FILION, 2000).  

 

De acordo com o Sebrae (2022), o Empretec, que é um seminário comportamental desenvolvido 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), classificou os dez pontos característicos do perfil 

e comportamento empreendedor, a saber:  
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1. Iniciativa e busca de oportunidades - É a capacidade de se antecipar aos fatos e criar 

oportunidades de negócios[...]; 2. Persistência - Fundamental para alcançar objetivos 

e enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso[...]; 3. Correr riscos calculados - É a 

disposição de assumir desafios [...]; 4. Exigência de qualidade e eficiência - Tenha 

disposição e inclinação para fazer sempre mais e melhor [...]; 5. Comprometimento 

- Envolve sacrifício pessoal [...]; 6. Busca de informações - [...] Busque a atualização 

constante de conhecimento [...]; 7. Estabelecimento de metas - [...] É essencial fixar 

objetivos claros [...]; 8. Planejamento e monitoramento sistemáticos - Organize as 

tarefas de maneira objetiva [...]; 9. Persuasão e rede de contatos - É o poder de 

convencimento e relacionamento [...]; 10. Independência e autoconfiança 

- Desenvolva a autonomia para agir e mantenha sempre a confiança no sucesso. [...] 

(SEBRAE, 2022, disponível em https://www.sebrae-sc.com.br/blog/caracteristicas-

de-um-empreendedor).  

Batista (2005) considera três tipos os empreendedores: empreendedor start-up, empreendedor 

corporativo e o empreendedor social. O empreendedor start-up é aquele capaz de criar um novo 

negócio. Já o empreendedor corporativo é aquele que dentro de uma empresa existente é capaz 

de identificar, desenvolver e implementar novas oportunidades de negócios. Por fim o 

empreendedor social é a pessoa que não tem por finalidade a produção e a comercialização de 

bens e serviços, mas sim, realizar inovação em prol do bem estar social (BAGGIO; BAGGIO, 

2014). 

 

Vale registrar a observação feita por Dornelas (2015) de que ser um empreendedor não significa 

necessariamente ter uma empresa, mas ter o perfil comportamental empreendedor, que pode ser 

encontrado em diversas pessoas em diferentes contextos. Por exemplo: o comportamento 

empreendedor pode estar em um funcionário de uma empresa que propõe maneiras de 

otimização do trabalho ou, até mesmo, em pessoas que diante dos problemas sociais que lhes 

cercam decidem se unir para encontrar uma maneira de transformar sua realidade. 

Segundo o SEBRAE (2021), o incremento do desenvolvimento do empreendedorismo no país, 

vai além das competências empreendedoras dos indivíduos, pois, depende das políticas 

públicas, dos mecanismos de financiamento, acesso aos créditos e do suporte das agências.  
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3.2 MOTIVAÇÕES PARA EMPREENDER:  NECESSIDADE X OPORTUNIDADE 

A palavra motivação vem do latim movere, que se refere a pôr-se em movimento. A motivação 

é uma força "ato ou efeito de motivar". Para Rogers, Ludington e Graham (1997, p.2) "sempre 

que sentimos um desejo ou necessidade de algo, estamos em um estado de motivação. 

Motivação é um sentimento interno é um impulso que alguém tem de fazer alguma coisa".  

 

O relatório do GEM (2021), informa que “ter seu próprio negócio é o 3º sonho mais citado em 

2021, 46%”, superando os sonhos de “fazer carreira numa empresa”, 32%, e o “fazer carreira 

no serviço público”, 26%. Conforme Gráfico 3 a seguir.  

Gráfico 3: Os sonhos dos brasileiros em 2020 e 2021 (% da população adulta) 

Fonte: GEM (2021) 

Os fatores pessoais, ambientais e sociológicos podem influenciar na motivação do indivíduo a 

empreender. Kirzner (1979) explicita que independentemente da motivação empreendedora, 

necessidade ou oportunidade, o indivíduo só será empreendedor se ele estiver atento às 

oportunidades. Entretanto, para Dornelas (2015) as motivações para empreender podem ser 

divididas em dois grupos: empreender por necessidade e empreender por oportunidade. 
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FIGURA 1: Motivação dos empreendedores  

Fonte: Dornelas (2015)   

Conforme a Figura1, podemos inferir que os empreendedores por necessidades estão em busca 

de sobrevivência ou de um ganho extra para compor sua renda e, muitas vezes, carecem de 

conhecimentos explícitos sobre a área. Já o empreendedor de oportunidade tem como foco a 

autonomia e é movido pelo desejo de deixar um legado.  

 

Segundo Ferreira (2011, p. 618), “a palavra necessidade pode ser explicitada como privação 

daquilo que é necessário”, enquanto a palavra oportunidade é entendida como uma "ocasião 

oportuna" (FERREIRA, 2011, p.639) para realizar algo. O conceito de empreendedorismo por 

necessidade, que, segundo o GEM (2020), está relacionado à falta de acesso ao mercado de 

trabalho, ou seja, os empregos estão escassos e as famílias precisam se manter economicamente 

ativas. Já o conceito de empreendedorismo por oportunidade, refere-se ao indivíduo que é 

visionário, capaz de identificar um bom negócio, tem objetivos e busca gerar lucros, empregos 

e riquezas (DORNELAS,2015).  

 

No Brasil, a maior parte dos empreendedores por necessidade são movidos por uma questão de 

sobrevivência, e o fazem para garantir o auto sustento e da sua família, e o aumento desse tipo 

de empreendedores tem relação crescimento tem relação com a crise econômica. Essa 

motivação para empreender pode gerar problemas para o desenvolvimento econômico social, 

já que, em muitos casos, ocorre na informalidade, elevando a atividade econômica clandestina 

(NASSIF; GHOBRIL; AMARAL, 2009). 
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Entretanto, o relatório do GEM (2021) revelou que a taxa de empreendedores por necessidades 

no Brasil está em queda. Em 2020, o percentual de pessoas que empreenderam em busca de 

uma renda foi 50,4%. Já em 2021, a taxa caiu para 48,9% - o terceiro maior patamar da série 

histórica, como expressa no Gráfico 4. Isso corrobora a ideia de que esses trabalhadores se 

viram forçados a buscar alternativas de sobrevivência e o movimento se suaviza à medida que 

o período mais agudo da pandemia vai sendo superado.   

Gráfico 4: “Empreendedores Iniciais “por Necessidade” (%)  

Fonte: GEM (2021) 

 

Diferentemente dos que empreendem por motivos de necessidade, estão os empreendedores 

que observam as oportunidades que surgem em sua vida, adquirem experiências, planejam as 

metas a serem alcançadas e assumem riscos. Segundo Dornelas (2015), os empreendedores por 

oportunidade, em muitos casos, são funcionários de grandes corporações que ao longo da sua 

trajetória acumularam recursos e experiências para investir em um empreendimento próprio. 

Esse tipo de motivação para empreender está conectado com “um desejo de realizar as coisas 

da melhor maneira, não exatamente pelo reconhecimento social ou prestígio, mas, sim, pelo 

sentimento íntimo de necessidade de realização pessoal” (MCCLELLAND, 1972, p. 110).  

 

O relatório do GEM (2021) também ressalta que cerca de 28,5% dos empreendedores 

entrevistados têm curso superior, o que corresponde ao maior percentual detectado desde o ano 
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de 2013.  Já 47,1% responderam que só possuíam ensino médio completo. O Gráfico 5, mostra 

que quanto maior o nível de escolaridade do empreendedor, maior será a chance de ele 

empreender por oportunidade.  

 

Gráfico 5: Empreendedores iniciais por escolaridade (%) 

 

Fonte: GEM (2021) 

 

Fica evidente que o que diferencia as duas formas de empreendedorismo é que o empreendedor 

por necessidade precisa de uma fonte de renda urgente para garantir a sua existência e a da sua 

família. Enquanto que empreendedor por oportunidade tem por objetivo aumentar a sua renda, 

já que ele possui outras fontes de renda.  
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4 DESEMPREGO E RECESSÃO ECONÔMICA PELA PANDEMIA DA COVID-19 

No dia onze de março de 2020, foi decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a 

pandemia de um novo tipo de coronavírus: o Sars-Cov-2, popularmente conhecido como Covid-

19. A propagação do vírus foi iniciada na China, mas de forma rápida e descontrolada se 

alastrou para mais de 179 países em todos os continentes e afetou não somente a saúde, mas 

também suscitou problemas na esfera econômica, política e social, comprometendo o 

funcionamento dos sistemas financeiros, do comércio e a produção de modo geral 

(SENHORAS, 2020).  

 

Devido ao fato de a covid-19 ser uma doença altamente contagiosa e sua propagação ocorrer, 

principalmente, pelo contato físico entre pessoas ou objetos contaminados, vários países 

tiveram que fazer quarentena como tentativa de combate ao contágio da doença e preservação 

da vida. Por um lado, tais medidas restritivas foram efetivas para diminuição do contágio, mas 

por outro lado, trouxeram de imediato um impacto negativo na economia dos países, sobretudo 

daqueles que já se encontravam em crise (JONES; BROWN; PALUMBO, 2020).  

 

No Brasil, mesmo antes da pandemia, o país já enfrentava uma crise econômica e alto índice de 

desemprego. A pandemia da Covid-19 parece ser ainda mais grave, no que diz respeito, às 

populações vulneráveis. Estas apresentam as maiores taxas de mortalidade, uma vez que são 

submetidas a sistemas de saúde precários, mas também são as que absorvem as piores 

consequências econômicas (FOOHEY; JIMÉNEZ; ODINET, 2020). De acordo com Gama 

Neto (2020, p. 126):  

O país verá sua dívida pública sob a responsabilidade da União, estados e municípios 

saltar de 75.8 para um valor próximo a 90%, em relação ao PIB. A taxa de 

desemprego, que estava antes da crise da covid-19 em 11 pontos, deverá ir para 14% 

numa economia em que 50% dos trabalhadores trabalham na informalidade. No caso 

brasileiro, a crise sanitária se confunde com uma crise política e outra econômica, o 

que torna a dinâmica das medidas contra a pandemia muito mais complicadas.  

 

Dados divulgados pelo IBGE (2022) apontam que a taxa média anual do desemprego no Brasil, 

em 202, foi de 13,2%, o que indica uma tendência de recuperação frente a de 2020 (13,8%), 

conforme expresso na Gráfico 6.  
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Gráfico 6: Média anual do desemprego no Brasil (em %) 

 

 

Fonte: IBGE 

 

É possível verificar, que ao longo dos dois últimos anos, muitas pessoas ficaram desempregadas 

devido ao agravamento da pandemia, o que ocasionou a muitas dessas pessoas nem sequer 

procurarem novos empregos. Já em 2021, com a diminuição das medidas restritivas e a 

vacinação da população, o cenário econômico do Brasil deu uma aquecida, fazendo com que 

houvesse um crescimento do número de trabalhadores, mas ainda é muito relevante o número 

de pessoas em busca de emprego.  

 

Recentemente, dados apresentados pela PNAD mostram que, no caso da Bahia, o problema é 

ainda mais grave. O Estado registrou o maior índice de desemprego do país nos três primeiros 

meses de 2021.Com a taxa de desemprego de 21,3%, o maior patamar em nove anos e acima 

da média nacional, que se situou de 14,7%, no mesmo período. O rendimento médio dos 

trabalhadores na Bahia ficou em R$1.597 no primeiro trimestre de 2022, sendo o terceiro mais 

baixo do Brasil (SEBRAE, 2022).  
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Gráfico 7: Evolução da taxa de desocupação por trimestre na Bahia 

 

Fonte: IBGE, 2021 

Com base nos dados apresentados Gráfico 7, fica nítido que diante do alto nível de desemprego 

que o país vem enfrentando é necessário que o Governo promova políticas públicas que 

protejam   essas pessoas da fome, da pobreza e amenize a desigualdade social - que já existiam 

antes da pandemia. Segundo Antunes (2009), esse é um grande desafio, tendo em vista que a 

tendência do capitalismo globalizado e liberal é a informalidade do trabalho.  

 

Considera-se trabalho informal, a função exercida por trabalhadores que não possuem registro 

oficial, isto é, quando o vínculo empregatício não é, devidamente, oficializado. Nesse sentido, 

esses trabalhadores, concomitantemente, não têm acesso a direitos trabalhistas.  É importante 

ressaltar que “a forma de inserção no trabalho informal é extremamente precária e se caracteriza 

por uma renda muito baixa, além de não garantir o acesso aos direitos sociais e trabalhistas 

básicos, como aposentadoria, FGTS, auxílio-doença, licença-maternidade” (ANTUNES, 2011, 

p. 409). A dimensão do trabalho informal no Brasil pode ser visualizada no gráfico 8 abaixo:  
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Gráfico 8: Volume dos informais na população ocupada (em%) 

 

Fonte: PNAD Elaboração: Idados 

Todas as indicações são de que as taxas de informalidades no país sofreram grandes alterações 

durante o período de pandemia. O volume de trabalhadores informais, no final do primeiro 

trimestre de 2021, chegou a 48,7% da população ocupada. Porém, se compararmos o ano de 

2019, 47,4%, em relação aos anos de 2020 e 2021 percebe-se que houve forte oscilação: uma 

queda no quantitativo dos informais e a seguir uma recuperação. Essa queda acentuada no início 

da pandemia, entre o segundo e terceiro trimestre de 2020, revela que as perdas de postos de 

trabalho foram além da formalidade atingindo, também, os trabalhos informais. De acordo com 

Marques et al (2021, p. 46):  

A redução das atividades econômicas no Brasil, ocorrida de maneira mais drástica no 

início da pandemia, resultou em um volume significativo de  

demissões e levou milhões de pessoas a perderem sua renda no todo ou em  

parte, principalmente entre os ocupados do mercado informal de trabalho [...]  

essa situação levou ao aumento da pobreza e à desestruturação dos meios  

de vida da maioria da população. Tais problemas, combinados com a  

aceleração inflacionária, provocaram redução significativa do consumo dos  

brasileiros, especialmente dos segmentos de renda da base da pirâmide.  

 

Assim, torna-se evidente que com o avanço da pandemia se agudizaram problemas 

socioeconômicos, tais como o aumento da inflação, a diminuição da renda e as perdas de postos 

de trabalho. Logo, é indiscutível o fato de que a delicada situação econômica, que o Brasil já 

estava enfrentando, foi agravada pela pandemia que contribui com o aumento da desigualdade 
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social e empobrecimento da população, principalmente, da classe trabalhadora que viu, nesse 

período, suas condições de vidas negativamente afetadas.  
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5 ESTUDO DE CASO 

Vergara (2009, p.43) define a pesquisa de campo como "uma investigação empírica realizada 

no local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo." Sendo 

assim, a pesquisa se enquadra nesta definição, pois, as entrevistas ocorreram através de 

questionário utilizando a ferramenta Google Forms que ficou disponibilizada de forma online 

e foi divulgada para as pessoas que se encaixavam no perfil do objeto de estudo. 

 

Assim, a realização deste estudo teve como sujeitos de pesquisa as pessoas que iniciaram um 

negócio durante o período de pandemia do novo coronavírus na cidade do Salvador pelo fato 

da autora ser moradora da cidade, o que facilitou o acesso aos empreendedores iniciais. O 

questionário foi aplicado no município e respondido por proprietários ou sócios, durante o 

período de 01 de outubro a 10 de dezembro de 2021, 50 empreendedores iniciais responderam 

à pesquisa.  

 

Visando um melhor entendimento e clareza, a apuração dos dados coletados se deu através de 

tabulação, ilustrada por meio de gráficos. A partir daí foi possível fazer as análises dos 

mesmos. Todos os dados e informações foram utilizados com a autorização dos 

empreendedores que responderam ao questionário, preservando sua identidade.  

 

Esse estudo se justifica, pois, segundo o SEBRAE (2021), o número de microempreendedores 

individuais cresceu mais de 22% na capital baiana. A estimativa em abril de 2020, era de que 

havia 103.628 microempreendedores individuais, e em maio de 2021, esse número se elevou 

para 126.737.  
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Neste capítulo, os estudos identificados são detalhados em suas respectivas categorias, de 

acordo com a questão de pesquisa. Conforme o GEM (2021), os homens representam 

54,4% dos empreendedores iniciais no Brasil, da mesma forma, entre os entrevistados, 

ficou constatado que os homens são a maioria, representando 52% do total, como mostra 

o gráfico 9. Em relação a orientação sexual só uma pessoa optou por revelar, as demais 

pessoas optaram por não, tornando a analise nesse trabalho de baixa relevância.  

  

Gráfico 9: Participantes 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

As mulheres ainda estão em minoria ao iniciar um novo empreendimento. Devido ao fato, 

de a maioria mulheres têm que dividir o seu tempo entre o trabalho remunerado e o 

doméstico. Segundo Ávila (2014, p.5), as mulheres que estão “inseridas no mundo do 

trabalho remunerado, também são responsáveis pelo trabalho doméstico”. 

 

Segundo o relatório do GEM (2021), 62% das pessoas que se envolvem em atividades 

empreendedoras têm idade entre 25 e 44 anos. O levantamento mostra que a idade entre 

30 a 39, corresponde a 42% dos empreendedores iniciais em Salvador, seguida pela idade 

entre 19 a 29 anos, 20%, conforme gráfico 10, isso também não tem grande diferença do 

que encontrado no âmbito nacional: 
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Gráfico 10: Faixa etária dos empreendedores  

 

Fonte: elaboração própria 

 

Diante desses dados, pode-se perceber que as pessoas jovens e adultas estão mais 

propensas a assumir riscos. Os jovens estão sendo estimulados a verem no 

empreendedorismo uma forma de ingresso no mundo do trabalho. 

 

Com relação ao grau de escolaridade, Carter (2001) diz que o nível de escolaridade está 

conectado à possibilidade de sucesso no empreendimento. Percebe-se que 36% dos 

entrevistados possuem ensino médio, 32% possuem ensino superior, 20% possuem ensino 

fundamental e 12% não são alfabetizados. 

 

Gráfico 11:  Escolaridade dos participantes. 

 

Fonte: elaboração própria 
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O GEM (2021), assinala que os empreendedores iniciais estão mais escolarizados. Em 

2021, 28, 5% deles possuíam ensino superior completo e 47,1% dos entrevistados 

possuem, no mínimo, ensino médio completo. Esse resultado apresenta um aumento em 

comparação a 2020, quando 24,4% dos empreendedores iniciam possuíam o ensino 

superior. 

 

Segundo a fala do presidente do SEBRAE, Carlos Melles, em entrevista para o projeto 

SEBRAE 50+50 “quanto mais escolarizado o empreendedor, mais propenso ele é a 

empreender por oportunidade e a realizar um planejamento, o que garante uma taxa mais 

alta de sucesso (MELLES,2021)".  

 

O gráfico 12 aponta que 46% dos empreendedores entrevistados possuem CNPJ ou 

registro de MEI, 28% não possuem, mas tem interesse em registrar e 26% não tem 

interesse em registrar.  

 

Gráfico 12: Registro de empreendedores 

 

Fonte: elaboração própria 

 

O GEM (2021), destacou os motivos que mais levaram as pessoas que exercem atividades 

empreendedoras a se formalizarem ou não. Os motivos que mais fazem os 

empreendedores irem atrás da formalização são: benefícios de estar formalizado; 

contribuição para previdência; emissão de nota fiscal. Já os motivos para não se 

formalizar são: burocracia; não exigência de CNPJ para a atividade; não vê necessidade.  
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Os gráficos 13 e 14 caracterizam o tempo que a empresa está no mercado e o ramo de 

atividade que ela atua, com ou sem CNPJ aberto. Pode-se perceber que possuir ou não 

um registro oficial não descaracteriza o empreendimento.  

 

 

Gráfico 13: Tempo de atuação   

 

Fonte: elaboração própria 

 

Gráfico 14: ramo de atuação 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Quando questionado sobre o rendimento, 71,7% disseram que a principal renda provém 

do seu negócio, enquanto que os outros 28,3% tem outra fonte de renda, ou seja, 

desempenha algum tipo de atividade paralela. 14% dos entrevistados, afirmam que antes 
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de iniciar seus negócios não possuíam nenhuma fonte de renda mensal. Porém, após o 

início, 34% possuem uma renda de 1 a 2 salários mínimos e, apenas, 8% continuam sem 

nenhuma outra fonte de renda.  Seguem os Gráficos 15, 16 e 17. 

 

Gráfico 15: Fonte de renda principal advém do seu negócio 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Gráfico 16: faixa salarial antes de empreender 

 

Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 17: faixa salarial após empreender 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Segundo a pesquisa do GEM (2021), o aumento da escolaridade ainda não refletiu no 

aumento de renda, pois 57% dos empreendedores ganham até três salários mínimos. 

29,4% dos empreendedores iniciais ganham entre 3 e 6 salários mínimos. O gráfico 18 

mostra os principais motivos que levaram as pessoas a iniciarem um negócio próprio. 

 

 

 

Gráfico 18: Motivos que levaram a empreender. 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Os dados obtidos informam que 46% das pessoas, que iniciaram um novo negócio na 

pandemia, por motivo de desemprego e 16% por renda extra, o que nos induz à ideia de 

que esses indivíduos começaram a empreender para suprir alguma necessidade. No 
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entanto, 16% dos entrevistados dizem ter capital para investir, 12% querem ser dono do 

próprio negócio, além de 6% dizerem estar em busca de independência financeira, ou 

seja, pode ser que essas pessoas estejam empreendendo por oportunidade. Quando 

questionados sobre as motivações que levaram a empreender, 60% responderam que foi 

por motivo de necessidade e 40% responderam que foi por motivo de oportunidade. É 

possível perceber que a maior parte das pessoas que empreenderam foi por questões de 

necessidade, seja, por renda extra ou por questão de desemprego. Conforme o gráfico 19 

a seguir: 

Gráfico 19: necessidades e oportunidades 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Segundo o SEBRAE (2021), 53,9% dos empreendedores nascentes em 2020 foi por 

motivos de necessidade. Em 2021, houve uma queda do indicador para 49,6%. Isso 

informa que, em 2021, mais da metade dos empreendedores no Brasil iniciaram seus 

negócios por motivos de oportunidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento do presente estudo, possibilitou uma análise das motivações e perfis dos 

empreendedores que iniciaram seus negócios durante a pandemia da Covid-19 na cidade do 

Salvador-Bahia. Vê-se que tal pandemia gerou uma crise que ultrapassou os limites da saúde 

pública, afetando a economia de muitos países no mundo, inclusive o Brasil. É preciso ressaltar 

que, diante desse cenário, os empreendedores surgem como um fenômeno de inclusão, pois, 

com as restrições impostas pelos governos para conter o avanço da pandemia, as empresas mais 

tradicionais levariam um tempo maior para se adequar, com isso, muitos trabalhadores foram 

dispensados dos seus postos de trabalho. Então, é nesse momento que os empreendedores 

enxergaram uma oportunidade de escape. 

 

Empreender por motivações de oportunidades pode ser mais benéfico, pois, impulsiona o 

crescimento econômico podendo, assim, propiciar criação de novos empreendimentos bem 

elaborados, melhor planejados, e com maior chance de prosperar no mercado. Porém, mesmo 

o empreendedor por motivações de necessidades, que precisa driblar o desemprego, embora 

não conseguindo causar grande dinamismo na economia, tem um papel importante em 

momentos de crises, atuando no sentido de gerar o mínimo de renda para subsistência de muitas 

famílias.  

 

Tendo como base os resultados obtidos através da pesquisa referente à motivação que levou as 

pessoas a iniciarem um empreendimento durante a pandemia na cidade do Salvador, pode-se 

constatar que o objetivo geral da pesquisa foi alcançado. Através deles foi possível averiguar 

que a principal motivação para empreender na cidade do Salvador durante a pandemia da 

Covid19, foi por motivo de necessidade, devido ao alto índice de desemprego que assola o país 

e, particularmente, a Bahia. É importante ressaltar que, independentemente da motivação 

empreendedora, seja por necessidade ou oportunidade, o surgimento de novos empreendedores 

durante a pandemia do Covid-19 aparece como um refrigério em um momento de grande temor 

e incertezas econômicas, principalmente, diante do agravamento no índice de desemprego. 

 

Deste modo, pode-se identificar os perfis dos empreendedores no município de Salvador 

durante a pandemia, como sendo: homens, idade entre 30 e 39 anos, com o grau de escolaridade 
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ensino superior completo, que, na maior parte dos casos, disseram empreender por 

oportunidade, formalizando o seu empreendimento e obtendo sua renda principal de mais de 4 

salários mínimos.  

 

Ainda que os homens sejam a maioria, as mulheres trazem dados relevantes, sendo que a análise 

do perfil das empreendedoras revela algumas características importantes: a maior parte tem 

idade entre 19 e 29 anos, com o grau de instrução ensino médio completo, que declararam 

iniciaram seu negócio por necessidade devido ao desemprego, não formalizando seu 

empreendimento e não conseguindo obter do seu negócio sua renda principal, gerando entre 0 

a 2 salários mínimos. Dada à importância do tema, torna-se necessário o desenvolvimento de 

novos estudos que investiguem em mais detalhe o perfil e as motivações dos empreendedores 

e o quanto esse tipo de atividade mascara a situação de pobreza e desemprego. 

 

Com isso, conclui-se que, embora essa ideia de ser dono do próprio negócio, promovida pelo 

ideal empreendedor, que o único responsável pelo seu sucesso é o próprio indivíduo através da 

sua criatividade e dinamismo, se faz necessário enfatizar a importância de políticas públicas 

que estimule um maior nível de investimento no país e invista em educação. 
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APÊNDICES 

 

PERFIL DO EMPREENDEDOR SOTEROPOLITANO 

1 – SEXO: 

( ) FEMININO                                ( ) MASCULINO 

 

2 – IDADE: 

( ) ATÉ 18 ANOS                    ( ) 19 A 29 ANOS                    ( ) 30 A 39 ANOS 

( ) 40 A 49 ANOS                     ( ) 50 ANOS OU MAIS 

 

3- GRAU DE ESCOLARIDADE: 

( ) ENSINO FUNDAMENTAL               ( ) ENSINO MÉDIO 

( ) ENSINO SUPERIOR                          ( ) NÃO ALFABETIZADO 

 

4- SEU NEGÓCIO INICIOU NA PANDEMIA 

( ) SIM                 ( )NÃO 

 

5- SEU NEGÓCIO ESTÁ INSTALADO EM SALVADOR 

( ) SIM                      ( )NÃO 

 

6 - TEMPO A FRENTE DO NEGÓCIO: 

( ) ENTRE 1 ATÉ 6 MESES                 ( ) ENTRE 7 ATÉ 12 MESES 

( ) ENTRE 13 A 18 MESES                   ( ) MAIS QUE 18 MESES 
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7- QUAL É O RAMO DE ATIVIDADE 

( ) ALIMENTICIO        ( ) VESTUÁRIO     ( ) SERVIÇOS    ( ) CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

8- POSSUI REGISTRO FORMAL (CNPJ OU MEI): 

( ) SIM       ( ) NÃO , MAS TENHO INTERESSE EM REGISTRAR 

 

9 – O QUE TE LEVOU A INICIAR UM NEGÓCIO: 

( ) DESEMPREGO                 ( ) INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 

( ) RENDA EXTRA                ( ) SER DONO DO PRÓPRIO NEGÓCIO 

( ) CONHECIMENTO SOBRE O MERCADO  ( ) CAPITAL PARA INVESTIR 

 

10 – O PRINCIPAL MOTIVO QUE TE MOTIVOU A EMPREENDER FOI 

NECESSIDADE OU OPORTUNIDADE  

( ) OPORTUNIDADE                ( ) NECESSIDADE 

 

11- QUAIS CARACTERISTICAS SÃO MAIS IMPORTANTES AOS 

EMPREENDEDORES: 

( ) OTIMISMO                ( ) LIDERANÇA     ( ) DEDICAÇÃO    ( ) ORGANIZAÇÃO  

( ) PLANEJAMENTO     ( ) RELACIONAMENTO    ( ) PODER DE DECISÃO 

( ) PROPENSÃO A RISCO   ( ) VISÃO PARA NEGÓCIO   ( ) IDENTIFICAR 

OPORTUNIDADES              ( ) DINAMISMO E DETERMINAÇÃO 
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12- SUA RENDA PRINCIPAL É PROVÉM SEU NEGÓCIO? 

( ) SIM           ( ) NÃO 

 

13 – QUAL A SUA RENDA MENSAL ANTES DE ABRIR O PRÓPRIO NEGÓCIO 

( ) NENHUMA     ( ) ATÉ UM SALÁRIO      ( ) DE 1 A 2 SALÁRIOS 

( ) DE 2 A 4 SALÁRIOS       ( ) MAIS QUE 4 SALÁRIOS 

 

14 – QUAL A SUA RENDA MENSAL DEPOIS DE ABRIR O EMPREENDIMENTO: 

( ) NENHUMA    ( ) ATÉ UM SALÁRIO   ( ) DE 1 A 2 SALÁRIOS 

( ) DE 2 A 4 SALÁRIOS     ( ) MAIS QUE 4 SALÁRIOS 

 

15 – POSSUI CERTIFICAÇÃO EM CURSOS COMO GESTÃO E FINANÇAS: 

( ) SIM       ( ) NÃO 

 

16 – POSSUI QUANTOS COLABORADORES: 

( ) 0 A 2      ( ) 2 A 4     ( ) MAIS DE 4 

 

 

 

 

 


