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Introdução
O relatório do Monitor Global de Empreendedorismo é uma das mais importantes fontes de informação acerca do tema 
empreendedorismo, e desde 1999 publica resultados sobre o fenômeno empreendedorismo em todo o mundo. O documento de 
2020 contempla 50 economias participantes, sendo 11 do Oriente Médio e África, 8 da Ásia e Pacífico, 8 da América Latina e 
Caribe, e por fim 23 da Europa e América do Norte, em que mais de 150.000 pessoas participaram da entrevista em 2019 para 
o GEM/2020.Wagner III e Hollenbeck (2003) afirmam que as pessoas diferem em relação as suas preferências, e cada um fica 
satisfeito com cada escolha realizada. Em relação ao empreendedorismo ela deixa de ser motivado apenas por necessidade ou 
oportunidade e passa a ser visto sobre outros aspectos.

Objetivo
Investigar os principais fatores motivacionais no Brasil., através do relatório do Monitor Global de Empreendedorismo 2020 
(GEM).

Material e Métodos
Este estudo se caracteriza como pesquisa documental em que a análise de dados primários foi realizada a partir relatório 
produzido pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), com dados da pesquisa feita em 2019 e divulgadas em 2020. Para 
Lakatos e Marconi (2010) “pesquisa documental é que a fonte de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 
constituindo o que se denomina de fontes primárias”.

Resultados e Discussão
Entre os motivos para se iniciar uma empresa, por muitos anos se dava de duas formas: a necessidade ou a oportunidade. 
Contudo, com as mudanças no comportamento, das pessoas coube destacar outros quatro fatores: fazer a diferença no mundo, 
construir riqueza ou renda muito alta, continuar uma tradição familiar e ganhar a vida porque os empregos são escassos. No 
Brasil essas motivações tem a seguinte ordem de prioridade de acordo com o GEM/2020: a) ganhar a vida em função da 
escassez de emprego, b) fazer a diferença no mundo, c) gerar riqueza ou renda muito alta e d) continuar um negócio familiar. 
Quando os entrevistados são divididos por gênero, nas 50 economias, os homens são mais motivados para gerar riqueza e 
continuar uma tradição familiar, já as mulheres empreendem para fazer a diferença no mundo e em função da escassez de 
empregos. Em 40% de todas as economias pesquisadas, os empreendedores estão dispostos a fazer a diferença no mundo.

Conclusão
O estudo identificou que a principal motivação no Brasil, está relacionada e a escassez de emprego, seguida pela necessidade 
de fazer a diferença no mundo, gerar riqueza e por último a continuação de um negócio familiar
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