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Resumo 

O tema de desenvolvimento econômico emerge no século XX e até 2014 não existe uma 

definição amplamente aceita. Uma primeira corrente de economistas, de uma linha de 

inspiração mais teórica, considera crescimento como sinônimo de desenvolvimento, 

contudo uma segunda corrente, voltada a uma realidade mais empírica, entende que 

crescimento econômico é uma condição indispensável para o desenvolvimento, mas não 

uma condição suficiente para que ele ocorra. O empreendedorismo tem sido 

reconhecido como a grande força motriz da economia nos séculos XX e XXI. Alguns 

autores o definem como a essência da livre iniciativa que revitaliza os mercados, pela 

introdução de novos produtos e serviços. No Brasil, um conjunto de 1,5% das empresas 

ativas no país, responderam por mais de 50% dos postos de trabalhos gerados no ano de 

2010, isto representa, aproximadamente 2,7 milhões de empregos.O objetivo do 

presente trabalho é o de apresentar o desempenho das chamadas empresas de alto 

crescimento, por meio de indicadores como quantidade, setores de atuação, porte, 

salários pagos e distribuição geográfica. Indicadores que apresentam valores muito 

expressivos para um número relativamente pequeno de organizações. 

 

Palavras chaves: Desenvolvimento Regional. Empreendedorismo. Alto crescimento. 

 

ENTREPRENEURSHIP AND HIGH GROWTH COMPANIES 

 

 
Abstract 
The theme of economic development emerge in the twentieth century and until 2014 there is no widely 

accepted definition. A first stream of economists, a line of more theoretical inspiration, considers growth 

as synonymous with development, however a second stream, aimed at a more empirical reality, 

understand that economic growth is a necessary condition for development, but not a sufficient condition 

for it to occur. Entrepreneurship has been recognized as a major driving force of the economy in the 

twentieth and twenty-first centuries. Some authors define it as the essence of free enterprise that 

revitalizes markets, introducing new products and services. In Brazil, a set of 1.5% of active companies in 

the country, accounted for over 50% of the posts jobs generated in 2010, this represents approximately 

2.7 million jobs. The objective of this paper is to present the performance of so-called high-growth 

companies through indicators such as quantity, sectors of activity, size, salaries and geographical 
distribution. Indicators that have very significant amounts for a relatively small number of organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo tem sido reconhecido como a grande força motriz da economia 

nos séculos XX e XXI. Alguns autores o definem como a essência da livre iniciativa 

que revitaliza os mercados, pela introdução de novos produtos e serviços. Mas o fato é 

que muitas definições lhe são atribuídas, mas nenhuma que seja amplamente aceita. 

Por trás da criação desses novos negócios, destaca-se a figura do empreendedor, que 

aceita assumir riscos e destruir a ordem econômica, por meio de criatividade e da sua 

força de vontade. É o indivíduo que faz acontecer. 

Diversos estudos destacam as habilidades e competências que o empreendedor deve ter 

para criar, implantar e manter o seu negócio. 

Diante de um cenário de alto grau de competitividade, a capacidade e dinamismo dessas 

pessoas são postos a prova todos os dias. 

Leite (2012) destaca o papel relevante dos empreendedores como fator de fomento do 

crescimento e do desenvolvimento da sociedade moderna, no que diz respeito 

principalmente às mudanças radicais que atualmente vive a humanidade. Rompem todas 

as fronteiras, atuando de forma a gerar a mudança que por meio de formas singulares de 

ação, criam novas empresas. 

No Brasil, um conjunto de 1,5% das empresas ativas no país, responderam por mais de 

50% dos postos de trabalhos criados no ano de 2010, isto representa, aproximadamente 

2,7 milhões de empregos (IBGE, 2012). 

Empresas que crescem ao menos 20% ao ano, num período de 3 anos, gerando riqueza, 

multiplicando a renda e impulsionando o desenvolvimento econômico. 

O objetivo do presente trabalho é o de apresentar o desempenho das chamadas empresas 

de alto crescimento, por meio de alguns indicadores como quantidade, setores de 

atuação, porte, salários pagos e distribuição geográfica. Indicadores que apresentam 

valores muito expressivos para um número relativamente pequeno de organizações, 

conforme dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em seu relatório Estatísticas de Empreendedorismo 2010, que veio a ser publicado no 

ano de 2012. 

O trabalho se desdobra inicialmente com uma abordagem sobre a diferenciação de 

crescimento e desenvolvimento econômico, seguido de uma abordagem do que é o 

empreendedorismo e de sua importância para a economia, a abordagem metodológica, a 

apresentação do cenário nacional das empresas ativas e da distinção das empresas de 

alto crescimento, encerrando com as considerações finais. 

2 DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

Para Souza (2012) o tema de desenvolvimento econômico emerge no século XX. Não 

existe uma definição amplamente aceita. Uma primeira corrente de economistas, de uma 

linha de inspiração mais teórica, considera crescimento como sinônimo de 

desenvolvimento, contudo uma segunda corrente, voltada a uma realidade mais 

empírica, entende que crescimento econômico é uma condição indispensável para o 

desenvolvimento, mas não uma condição suficiente para que ele ocorra. 

Nesta primeira corrente enquadram-se os modelos de crescimento de tradição 

neoclássica como os de Meade e Solow, e os de inspiração keynesiana, como os de 

Harrado, Domar e Kaldor, e os da segunda corrente, economistas como Lewis (1969), 

Hirschman (1974), mydral (1968) e Nurske (1957), continua o autor. 

Assim, esta segunda corrente encara o crescimento econômico como uma simples 

variação quantitativa do produto, enquanto o desenvolvimento envolve modificações 

qualitativas no modo de vida das pessoas, das instituições e das estruturas produtivas. 



Dessa forma o desenvolvimento se caracterizaria pela transformação de uma economia 

arcaica em uma economia moderna, eficiente, conjuntamente com a melhora do nível da 

condição de vida da população. 

Santos et al (2012, p. 58), defendem que desenvolvimento se constitui em um fenômeno 

complexo sem uma definição conclusiva e esclarecedora sobre o seu significado, mas 

que possui uma função social muito importante que é o de promover o bem estar da 

humanidade. Os autores ainda afirmam que 

 

o conceito de desenvolvimento“nunca será, nem poderá ser definido de 

maneira a agradar a todos, haja vista que trata-se de um construto social com 

forte conteúdo ideológico e político, cujos valores e crenças são relativos a 

um determinado tempo e lugar. Porém, é importante considerar que quando 
falamos em desenvolvimento estamos ao mesmo tempo falando de 

crescimento, bem estar, sustentabilidade, bem como subdesenvolvimento, 

carências, privações e desequilíbrios, ou ainda, de mudança, modernidade e 

ocidentalização, podendo assim ter vários sentidos (SANTOS et al, 2012, p. 

58). 

 

O fato é que a economia brasileira tem refletido um crescimento contínuo, com uma 

média de 4,4% ao ano no período de 2003-2010 (CANO, 2011). 

Diante do cenário negativo da crise de 2008, que acabou provocando uma retração na 

economia brasileira, o governo adotou uma política monetária com a redução da taxa 

básica de juros para a expansão do crédito dos bancos e ampliação do empréstimo 

consignado e como política fiscal a redução de alguns impostos foram reduzidos para 

alguns produtos selecionados. Como resultado tais iniciativas refletiram no crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) de 2010, atingindo uma variação positiva de 7,5%. 

Apesar de apresentar um alto grau de burocracia na formalização e manutenção das 

empresas a economia brasileira tem crescido ano a ano e principalmente, novas 

empresas tem se lançado no mercado nos diversos setores econômicos. 

3 EMPREENDEDORISMO 

O Empreendedorismo tem sido estudado como fenômeno econômico e social nas 

últimas décadas com grande ênfase. Bygrave e Zacharakis (2008) enfatizam que 

vivemos a idade do empreendedorismo, e no ano de 2006, cerca de meio bilhão de 

pessoas estavam ativamente envolvidas em iniciar um negócio próprio ou eram 

proprietárias de seu negócio. O empreendedorismo, continuam os autores, “é a essência 

da livre iniciativa porque o surgimento de novos negócios revitaliza a economia de 

mercado”. 

O papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico envolve mais do que 

apenas o aumento da produção e de renda per capita; envolve iniciar e constituir 

mudanças na estrutura do negócio e da sociedade (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 

2009, p. 36). 

Baron e Shane (2007) alertam que “definições são sempre traiçoeiras e para uma área 

nova como o empreendedorismo, a tarefa é ainda mais complexa”. Sua dificuldade de 

uma definição que seja amplamente aceita pode residir no fato do empreendedorismo se 

situar como uma área de estudos dos negócios ou como uma atividade em que as 

pessoas se envolvem.Em uma pequena síntese os autores entendem empreendedorismo, 

como: 

uma área de negócios, busca entender como surgem às oportunidades para 

criar algo novo (novos produtos ou serviços, novos mercados, novos 

processos de produção ou matérias primas, novas formas de organizar as 

tecnologias existentes); como são descobertas ou criadas por indivíduos 



específicos que, a seguir, usam meios diversos para explorar ou desenvolver 

essas coisas novas, produzindo assim uma ampla gama de efeitos 

(BARON;SHANE, 2007, p. 6). 

). 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2003) afirma 

que empreendedorismo “é uma maneira de ver as coisas e um processo para criar e 

desenvolver atividades econômicas com base em risco, criatividade e inovação de 

gestão, no interior de uma organização nova ou já existente”. 

Julien (2010) destaca que para falar de empreendedorismo  

[...]é necessário adotar uma visão ampla, já que para compreendê-lo é preciso 
necessariamente considerar diferentes tipos de indivíduos (de acordo com 

idade, sexo, origens, formação), diferentes formas de organização (de acordo 

com o porte da empresa, o setor, laços com as outras empresas, etc.), 

diferentes ambientes socioeconômicos – próximos (o meio) ou mais amplos 

(o mercado, a economia) -, e diversas épocas (o tempo)(JULIEN, 2010, p. 

22). 

Esta abordagem vem ao encontro da argumentação de Baron e Shane (2007) que 

entendem o empreendedorismo como um processo, sendo fundamental considerar: 

1. As condições econômicas, tecnológicas e sociais das quais as oportunidades 

surgem; 

2. As pessoas que reconhecem essas oportunidades (os empreendedores); 

3. As técnicas de negócios e estruturas jurídicas que elas usam para desenvolvê-las; 

4. Os efeitos sociais e econômicos produzidos por tal desenvolvimento. 

Com esta perspectiva, pode-se considerar que o estudo do empreendedorismo possui um 

alto grau de complexidade e multidisciplinaridade relacionadas às mais diversas áreas 

do conhecimento como: economia, ciências comportamentais (psicologia, ciências 

cognitivas) e sociologia. 

Hisrich, Peters e Shepherd (2009) argumentam que nas mais variadas definições de 

empreendedorismo, todas contêm noções semelhantes, como novidade, organização, 

criação, riqueza e risco. Eles apresentam uma definição que engloba um grande 

conjunto de comportamentos observados nos indivíduos: 

[...] é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e o esforço 

necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais 

correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação e da 
independência financeira e pessoal (HISRICH; PETERS; SHEPERD, 2009, 

p. 30). 

Mas o processo empreendedor só poderá ser desencadeado pelo reconhecimento de uma 

oportunidade por uma ou mais pessoas, o empreendedor. 

Os autores, citados anteriormente, descrevem que a palavra entrepreuner de origem 

francesa, que em sua tradução original significa “aquele que está entre” ou 

“intermediário”.  Na Idade Média foi utilizada para descrever tanto um participante 

quanto um administrador de grandes projetos de produção. No século XVII, 

empreendedor era a pessoa que firmava contratos com o governo para fornecer produtos 

ou serviços. Como os contratos eram estipulados com um preço fixo, todo lucro ou 

prejuízo resultante era do empreendedor, assumindo, assim, todo o risco. Foi nessa 

época que Richard Cantillon, economista e escritor, elaborou uma das primeiras 

definições do empreendedor, sendo considerado, por muitos, o criador do termo. Ele 

percebeu o empreendedor como um indivíduo que corria riscos, observando que os 

comerciantes, fazendeiros, artesãos e outros homens de negócios “compram a um preço 



certo e vendem a um preço incerto, portanto operam com risco”. No século seguinte, a 

pessoa de capital foi diferenciada daquela que precisava de capital, ou seja, o 

empreendedor foi diferenciado do fornecedor de capital, fato que se deve 

principalmente à industrialização, já que muitas das invenções eram respostas às 

mudanças no mundo. Os que precisavam de dinheiro para financiar suas invenções eram 

os empreendedores e os financiadores eram os investidores. 

Por fim, nos séculos XIX e XX a figura do empreendedor se confunde com a figura dos 

gerentes e administradores em um primeiro momento e a partir de meados do século 

XX, estabeleceu-se a noção de empreendedor como inovador: 

Bygraves e Zacharakis (2008, p 1) relatam que uma das primeiras definições modernas 

encontradas na literatura sobre o empreendedor foi apresentada por Schumpeter, como a 

pessoa que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e 

serviços, pela introdução de novos métodos de produção, pela criação de novas formas 

de organização ou pela exploração de novos materiais. 

3.1 O PROCESSO EMPREENDEDOR 

Tanto Baron e Shane (2007), Hisrich, Peters e Shepherd (2009), Dornelas (2007), 

Linhares (2013) o empreendedorismo é um processo que é desencadeado pela 

concepção de uma ideia e/ou o reconhecimento de uma oportunidade de negócio na 

criação de um novo produto ou serviço ou na melhoria de algo que já é fornecido, mas 

de forma ineficiente, por uma ou mais pessoas.  

Salim e Silva (2010) apontam que muitas são as fontes de ideias para os 

empreendedores, e que elas podem estar associadas a: 

 Pesquisa em geral – ligações com centros de pesquisa em geral, fazendo 

a ponte entre a pesquisa acadêmica e o mercado. 

 Capacidade de observação – perceber o grau de satisfação ou 

insatisfação das pessoas com os produtos e serviços existentes. 

 Experiência no emprego – experiência adquirida no desempenho 

profissional. 

 Crise econômica – mudanças na conjuntura econômica podem oferecer 

ameaças ou oportunidades. 

 Experiência como consumidor – experiências negativas podem levar a 

concepção de ideias que podem satisfazer as necessidades. 

 Cópia de outras ideias – muitas ideias surgem em outros lugares ou 

ambientes que podem ser copiados e adaptados à realidade existente. 

Os autores, ainda reforçam que para identificar uma oportunidade, é necessário observar 

atentamente a realidade, sempre buscando identificar pontos como: 

 O que não está funcionando bem na realidade atual 

 O que poderia ser mais simples ou funcionar melhor 

 Como diminuir custos sem perder qualidade 

 Como diminuir prazos sem perder qualidade 

 Como melhorar a qualidade de vida das pessoas 

Dornelas (2012) alerta que toda oportunidade se origina de uma ideia, mas nem toda 

ideia é uma oportunidade. A oportunidade é uma ideia com potencial de retorno 

econômico. Antes de se lançar na empreitada é necessário avaliar o potencial da 

oportunidade: 

 Qual mercado ela atende? 

 Qual retorno econômico ela proporcionará? 



 Quais vantagens competitivas
1
que ela trará para ao negócio? 

 Qual é a equipe necessária que transformará essa oportunidade em 

negócio? 

 Até que ponto o empreendedor está comprometido com o negócio? 

O autor reforça que o fato da ideia ser única ou inédita não importa. Importa é a maneira 

como o empreendedor a utiliza para transformá-la em um produto ou serviço. 

Hisrich, Peters e Shepherd (2009) sintetizam o processo empreendedor como sendo uma 

sequência de passos como mostrado no QUADRO 1: 

QUADRO1 – Aspectos do processo empreendedor 

Identificação e avaliação da 
oportunidade 

Planejamento Recursos necessários 
Administração da 

empresa 

 Avaliação da 

oportunidade 

 Valor real e valor 

percebido da 
oportunidade 

 Riscos e retornos da 

oportunidade 

 Oportunidade versus 

aptidões e metas pessoais 

 Ambiente competitivo 

 Desenvolvimento 

de um Plano de 
negócio 

 Determinar os recursos 

necessários 

 Determinar os recursos 

existentes 

 Identificar a falta de 

recursos e os 
fornecedores 
disponíveis 

 Desenvolver acesso aos 
recursos necessários 

 Desenvolver o estilo 

administrativo 

 Conhecer as 

principais variáveis 
para o sucesso 

 Identificar os 

problemas e os 
possíveis problemas 

 Implementar 
sistemas de controles 

 Desenvolver 

estratégias de 
crescimento 

Fonte: Adaptado de Hisrich, Peters e Shepherd (2009). 

3.2 O EMPREENDEDOR 

Dornelas (2007) destaca que em qualquer definição de empreendedorismo, encontram-

se pelo menos os seguintes aspectos referentes ao empreendedor: 

1. Iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz. 

2. Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o 

ambiente social e econômico onde vive. 

3. Aceita assumir riscos e a possibilidade de fracassar. 

O autor descreve que não existe um único tipo de empreendedor ou um modelo padrão 

que possa ser identificado. Em seu trabalho ele apresenta oito tipos de empreendedores, 

a saber: 

 Tipo 1 – o empreendedor nato – são os mais conhecidos e aclamados, 

de histórias brilhantes, que muitas vezes começaram do zero e muito 

jovens. Nasceram para o sucesso. 

 Tipo 2 – o empreendedor que aprende – um tipo muito comum, 

normalmente uma pessoa que quando menos esperava se deparou com 

uma oportunidade de negócio e tomou a decisão de mudar o que fazia na 

vida para se dedicar ao negócio próprio. 

 Tipo 3 – o empreendedor serial – é aquele apaixonado não apenas pelas 

empresas que cria, mas principalmente pelo ato de empreender. Sua 

habilidade maior é acreditar nas oportunidades e não descansar enquanto 

não as vir implementadas. 

 Tipo 4 – o empreendedor corporativo – tem ficado mais em evidência 

nos últimos anos, devido à necessidade das grandes organizações de se 

renovar, inovar e criar novos negócios. Geralmente executivos com 

                                                
1Vantagens competitivas estão necessariamente ligadas a diferenciais que proporcionam ganho para o 

consumidor (DORNELAS, 2012). 



grande competência, capacidade gerencial e conhecimento de 

ferramentas administrativas. 

 Tipo 5 – o empreendedor social – sua missão é construir um mundo 

melhor para as pessoas. Envolvem-se em causas sociais com 

comprometimento singular, demonstrando um desejo imenso de mudar o 

mundo criando oportunidades para aqueles que não têm acesso a elas. 

 Tipo 6 – o empreendedor por necessidade – cria o próprio negócio por 

falta de alternativa de sobrevivência. Não tem outra opção se não 

trabalhar por conta própria. Suas iniciativas empreendedoras são simples, 

pouco inovadoras, muitas vezes informais (sem registro em órgãos 

públicos). 

 Tipo 7 – o empreendedor familiar – herdeiro, logo recebe a missão de 

levar à frente o legado de sua família. Seu maior desafio é multiplicar o 

patrimônio recebido, o que pode ser uma tarefa muito difícil devido ao 

fator de comprometimento com o negócio herdado. 

 Tipo 8 – O “normal” (planejado) – o empreendedor que planeja suas 

ações, aumentado as suas possibilidades de sucesso, busca minimizar os 

riscos e se preocupa com os próximos passos do empreendimento, tem 

uma visão clara de futuro e trabalha em função de metas pré-

estabelecidas. 

Nem sempre as pessoas compreendem com facilidade o modo como se comportam os 

empreendedores e daí surgem mitos, percepções que não estão baseadas em análises e 

nem em pesquisas adequadas, mas que acabam se propagando e criando falsas 

impressões (SALIM; SILVA, 2010; DORNELAS, 2012) 

Podem-se encontrar alguns pontos em comuns no trabalho de Salim e Silva (2010) e 

Dornelas (2012), como: 

 Mito 1: “Empreendedores são natos, nascem para o sucesso”. Na 

realidade os empreendedores precisam estudar aprender a planejar, 

controlar, lidar com assuntos financeiros. Eles necessitam acumular 

habilidades relevantes, experiências e contatos com o passar do tempo. 

Sua capacidade de ter visão e perseguir oportunidades se aprimora com o 

tempo. 

 Mito 2: “Empreendedores são jogadores que assumem riscos 

altíssimos”. Trabalham com riscos calculados, evitando os riscos 

desnecessários, dividem-no em partes menores ou compartilham com 

outros. 

 Mito 3: “Os empresários são “lobos solitários” e não conseguem 

trabalhar em equipe”. São ótimos líderes, desenvolvem as equipes e 

ótimos relacionamentos no trabalho com colegas, parceiros, clientes, 

fornecedores e outros. 

Salim e Silva (2010) apresentam uma síntese que diferencia o comportamento do 

empreendedor e o de uma pessoa considerada comum (QUADRO 2). 

Os autores fazem uma distinção entre comportamento, que estaria associado a um 

conjunto constituído pelas reações do indivíduo aos estímulos em dadas circunstâncias e 

a atitude, uma postura, um modo de agir ou proceder, mais condicionado ao fazer 

acontecer. 

Esta postura de agir de maneira proativa, a atitude, consiste em uma das características 

mais típicas do empreendedor. O ser empreendedor tem muito a ver com ser proativo, 

não esperar acontecer, mas ir lá e fazer. 

Abaixo se listam alguns dos termos mais associados à atitude empreendedora: 



 Tomar decisões 

 Estabelecer metas 

 Ter iniciativa 

 Ser determinado 

 Ser perseverante 

 Buscar o conhecimento 

 Ser corajoso e implementar as decisões tomadas. 
 

QUADRO 2 - Diferenças no comportamento entre um empreendedor e uma pessoa comum. 

Fator Empreendedor Sociedade 

Fracasso Parte do aprendizado Condenação 

Risco 
Reflete sobre o risco e 

pode aceitá-lo 

Tem medo de 

correr riscos 

Lucro Compensação legítima 
O lucro como algo 

negativo 

Riqueza 
Resultado da sociedade 

competente 

Resultado da 

exploração dos 

pobres pelos riscos. 

Minorias 
Combate à 

marginalização 

Tem posição em 

evolução 

Fonte: Salim e Silva (2010, 30). 

4 MONITORANDO O EMPREENDEDORISMO 

O empreendedorismo tem se desenvolvido como um campo de pesquisa e atenção tanto 

de instituições de ensino como de governos devido a sua capacidade de geração e 

multiplicação de renda promovendo o desenvolvimento econômico e social das nações. 

Diversas organizações internacionais e instituições acadêmicas voltadas ao 

desenvolvimento econômico e social têm apontado à relevância do empreendedorismo 

no cenário global. A OCDE destaca a importância do empreendedorismo como fator 

impulsionador da economia, gerador de empregos, incentivador da inovação e 

responsável pelo aumento da produtividade (AHMAD; HOFFMAN, 2008). 

Uma das mais importantes iniciativas de monitoramento da atividade empreendedora 

em âmbito global é o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), trata-se de uma 

pesquisa iniciada no ano de 1999 pela Babson College (EUA) e a London Business 

School (Inglaterra), com o objetivo de fornecer subsídios para o desenvolvimento de 

políticas públicas que favoreçam a atividade empreendedora e o consequente 

desenvolvimento econômico e social (GEM, 2012). 

O Brasil passa a integrar a pesquisa no ano 2000 conduzida pelo Instituto Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade (IBPQ) e conta com a parceria técnica e financeira do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e a partir de 

2011 passou a contar com o apoio técnico do Centro de Empreendedorismo e Novos 

Negócios da Fundação Getúlio Vargas. 

No ano de 2012 a pesquisa contou com a participação de 69 países, cujos dados 

primários foram levantados junto à população economicamente ativa na faixa etária ente 

18 e 64 anos. 

O principal objetivo do GEM é medir o envolvimento dos indivíduos na criação de 

novos negócios, ou seja, o empreendedor em estágio inicial. Entende-se por estágio 

inicial o indivíduo que está no processo de iniciar um negócio ou operando um negócio 

a menos de 42 meses. 



Para isto, a instituição desenvolveu um indicador denominado Total Early-Stage 

Entrepreneurial Activity– TEA, que pode ser traduzida como Taxa de Empreendedores 

em Estágio Inicial. É importante destacar que o foco das pesquisas são os 

empreendedores e não as empresas. A FIGURA 1 apresenta a TEA dos países 

participantes para o ano de 2012. Este indicador representa percentualmente a parcela 

da população envolvida com a criação de novos negócios naquele país. 

 

 
FIGURA1 – Total Early-Stage Entrepreneurial Activity– TEA. 

Fonte: GEM (2012, p 40). 

 

O GEM, a partir do relatório de 2011, passa a dividir os países participantes em três 

grupos: países impulsionados por fatores, países impulsionados pela eficiência e países 

impulsionados pela inovação. 

Países impulsionados por fatores são caracterizados por economias baseadas na 

agricultura de subsistência, negócios extrativistas, intensivos em trabalho e recursos 

naturais. Economias baseadas na eficiência são caracterizadas pela industrialização e 

pelos ganhos em economias de escala, com predominância das grandes organizações 

intensivas de capital. Já as economias impulsionadas pela inovação são marcadas pelo 

avanço do desenvolvimento e os negócios baseados no conhecimento são mais 

intensivos e expansão do setor de serviços. 

Em relatórios anteriores, e com outros critérios de avaliação, o Brasil já chegou a ser o 

país de maior atividade empreendedora. Em 2012, entre os países impulsionados por 

eficiência ocupa apenas a 9ª posição, ficando atrás de países como Equador, Chile Peru, 

Colômbia, Tailândia, Argentina, Namíbia e Barbados. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publica no ano de 2012 o 

estudo Estatísticas de Empreendedorismo 2010 com a Colaboração do Instituto 

Empreender Endeavor do Brasil, cujo principal objetivo é aprofundar a análise da 

dinâmica empreendedora no Brasil no período de 2008 a 2010, considerando 

indicadores referentes ao desempenho das empresas, ao emprego gerado e outros 

indicadores. Um levantamento de grande relevância à medida que incentiva o 

aprofundamento sobre os fatores que determinam um ambiente mais empreendedor e 

dos impactos de seu desempenho. 

Pontos importantes a destacar na elaboração deste estudo: 

 O IBGE adota um modelo utilizado pela OCDE que permite a 

comparabilidade com outros estudos desenvolvidos em outros países que 

se norteiem pelo mesmo modelo. 



 No universo das empresas empreendedoras, opta-se pela utilização das 

empresas de alto crescimento
2
 (EAC) como objeto de estudo porque é 

um grupo composto, por definição, pelas empresas que mais aumentam o 

pessoal ocupado assalariado em um período relativamente curto de 

tempo, o que deve ser estudado para que se possa entender melhor seu 

comportamento na economia (IBGE, 2012). 

 O IBGE também considera que empresas de alto crescimento são 

empresas com crescimento médio do pessoal ocupado assalariado de pelo 

menos 20% ao ano, por um período de três anos, com 10 ou mais pessoas 

ocupadas assalariadas no ano inicial de observação. Empresa de alto 

crescimento externofoi que aumentou o pessoal ocupado assalariado no 

período em decorrência de mudançasestruturais (cisão, fusão ou 

incorporação). Para empresas de alto crescimento orgânico, foi a que 

aumentou o pessoal ocupado assalariado em decorrência de novas 

contratações no período de observação. E para empresas de alto 

crescimento total contínuo, uma empresa com crescimento do pessoal 

ocupado assalariado de pelo menos 20% ao ano, por um período 

ininterrupto, desde o ano inicial de observação, superior a três anos. 

Em síntese, as empresas de alto crescimento, no ano de 2010, representavam apenas 

1,5% do total de empresas ativas no país, cerca de 33.860, gerando 2,7 milhões de 

novos postos assalariados, o que corresponde a mais de 50% do total dos novos postos 

criados pelas empresas ativas na economia durante o mesmo período (IBGE, 2012). 

5 METODOLOGIA 

Para a investigação foram também desenvolvidas pesquisas bibliográficas em livros e 

artigos para o embasamento teórico,e levantamentos documentais de dados estatísticos 

publicados pelo IBGE no ano de 2012, em seu relatório Estatísticas de 

Empreendedorismo 2010.Adotou-se então uma abordagem quali-quantitativa para 

análise dos dados e seu objetivo central foi à exploração da representatividade das 

empresas de alto crescimento no cenário econômico nacional, abordando um recorte 

desse estudo sobre quantidade de empresas, porte da empresa, geração de emprego e 

renda. A pesquisa exploratória não requer a elaboração de hipóteses a serem testadas no 

trabalho, restringindo a definir objetivos e buscar mais informações sobre determinado 

assunto (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 63). 

Os autores ainda acrescentam que tais estudos tem o objetivo de familiarizar-se com o 

fenômeno ou obter uma nova percepção dele e desenvolver novas ideias 

6 RESULTADOS ALCANÇADOS 

De acordo com o Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) e o IBGE (2012) havia 

aproximadamente 4,5 milhões de empresas ativas no Brasil, destas, 46,9% delas, algo 

em torno 2,1 milhões possuía ao menos uma pessoa ocupada assalariada e 9,3%, 

aproximadamente 422.926, 10 pessoas ou mais pessoas ocupadas assalariadas. 

Conforme FIGURA 2, nota-se um aumento de 6,1% de empresas ativas do ano de 2009 

para o ano de 2010, o número de empresas com pelo menos uma pessoa assalariada 

                                                
2 De acordo com o documento EUROSTAT-OECD Manual Business Demography Statistics, uma 

empresa é considerada de alto crescimento quando apresenta um crescimento médio do pessoal ocupado 

de pelo menos 20% ao ano, por um período de 3 anos, e tem 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas no 

ano inicial de observação. 



aumentou 7,5%, e o número de empresas com 10 pessoas ou mais cresceu em torno 

8,3% e o número de EAC´s variou 7,7%.  

 
FIGURA2 – Variação no número de empresas. 

Fonte: IBGE (2012). 

As empresas ativas no Brasil, em 2010, 4,5 milhões, empregavam em torno de 37,2 

milhões de pessoas, onde 82,9% (30,8 milhões) na condição de assalariadas e 17,1% 

(6,4 milhões) como sócios ou proprietários. Esta proporção de pessoal ocupado 

assalariado em função ao pessoal ocupado na condição de sócios ou proprietários 

passou 82,2% em 2008, para 82,9% em 2010. Em relação aos salários e outras 

remunerações pagos, pelas entidades empresariais, no ano de 2010, somaram um total 

de R$ 566,1 bilhões, com uma média mensal em torno de R$ 1.460,00, equivalentes a 

2,9 salários mínimos mensais (o salário mínimo considerado para o ano de 2010 é de R$ 

510,00). A TABELA 1 apresenta a síntese desses números. 

 
TABELA 1 – Número de empresas ativas com 1 ou mais pessoas ocupadas assalariadas – Brasil 2008-

2010 

Número de empresas 2008 2009 2010 

Empresas Ativas    

Absoluto 4.077.662 4.268.930 4.530.583 

Relativo (%) 100,0 100,0 100,0 

Empresas ativas com 1 ou mais pessoas ocupadas 

assalariadas 

   

Absoluto 1.875.174 1.976.569 2.125.099 

Relativo (%) 46,0 46,3 46,9 

Empresas ativas com 10 ou mais pessoas ocupadas 

assalariadas 

   

Absoluto 371.610 390.536 422.926 
Relativo (%) 9,1 9,1 9,3 

Variáveis selecionadas para empresas ativas com 1 ou 

mais pessoas ocupadas assalariadas 

   

Pessoal ocupado total (assalariado + sócios proprietários) 32.833.873 34.53.174 37.184.416 

Pessoal ocupado assalariado 26.978.086 28.238.708 30.821.123 

Salários e outras remunerações (R$ 1.000) 34.407.204 476.684.684 566.094.846 
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Salário médio mensal (em salários mínimos) 3,1 2,9 2,9 

Fonte: IBGE (2012) 

O estudo o IBGE considera em sua análise, apenas as empresas classificadas como EAC 

total e orgânico para os anos de 2008, 2009 e 2010, sendo que estas informações estão 

disponíveis somente a partir do ano de 2008 para as empresas de crescimento total e 

2009 para as empresas de crescimento orgânico. A TABELA 2 ilustra o universo das 

EAC´s, tanto de crescimento orgânico quanto para crescimento total.  

Mesmo com a redução do pessoal ocupado das EAC´s, total e orgânico, em relação ao 

total ocupado pelas empresas ativas, é de se ressaltar a representatividade desse número 

de pessoas ocupadas visto que o número de empresas empregadoras situa-se entre 1,5% 

e 1,6% do total de empresas ativas. 

 
TABELA 2 – Número de empresas, pessoal ocupado assalariado, salários – Brasil 2008-2010. 

AAno 

Número de empresas de alto crescimento 

Pessoal ocupado 

assalariado nas 

empresas de alto 

crescimento 

Salários e outras 

remunerações do pessoal 

ocupado assalariado nas 

empresas de alto 

crescimento 
Salário 

Médio 
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Taxa em 

relação às 

empresas 

com 1 ou 

mais 

pessoas 

ocupadas 

assalaria-

das (%) 

Empresas de alto crescimento total 

2008 30.954 0,8 1,7 8,3 4.505.37 16,7 69.488.875 16,0 2,9 

2009 30.935 0,7 1,6 7,9 4.689.942 16,6 7.383.422 15,6 2,6 

2010 33.320 0,7 1,6 7,9 4.995.925 16,2 88.223.419 15,6 2,7 

Empresas de alto crescimento orgânico 

2009 30.687 0,7 1,6 7,9 4.358.120 15,4 66.060.60 13,9 2,5 

2010 32.863 0,7 1,5 7,8 4.320.033 14,0 67.779.776 12,0 2,4 

Fonte: IBGE (2012). 

6.1 Crescimento 

Dessa maneira, empresas classificadas como EAC´s em 2010 registraram um acréscimo 

de pessoal ocupado assalariado de, no mínimo, 72,8%, considerando-se, para o cálculo, 

os anos de 2007 para 2008, de 2008 para 2009 e de 2009 para 201014, o que pode ser 

comprovado na Tabela 5. Ao observar a tabela 3, no ano de 2008, as EAC´s total 

aumentaram o pessoal ocupado assalariado em 172,4%; 174,1% em 2009; e 175,4% em 

2010. As empresas de alto crescimento orgânico em 2009 cresceram 169,8% no período 

e as de 2010, 173,5%. Isso significa que, em todos os grupos, as empresas quase 

triplicaram sua força de trabalho ao longo dos três anos anteriores. 

TABELA3 – Taxa de crescimento do pessoal ocupado assalariado 2005-2010. 

Ano 
Número 

de 
empresas 

Taxa de crescimento percentual do pessoal assalariado (%) 

Total no 
triênio 

correspondente 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

Empresas de alto crescimento total 
2008 30.954 172,4 53,5 35,9 30,6 - - 
2009 30.935 174,1 - 57,8 32,9 30,7 - 

2010 33.320 175,4 - - 54,1 33,7 33,7 
 Empresas de alto crescimento orgânico 

2009 30.687 169,8 - 59,8 32,2 27,7 - 



2010 32.863 173,5 - - 57,2 30,8 33,0 

Fonte: IBGE (2012). 

6.2 Criação de postos de trabalho 

Mesmo com esta pequena representatividade, em termos quantitativos, em relação ao 

número total de empresas ativas com pelo menos 1 pessoa ocupada assalariada, as 

EAC´s de crescimento total, apresentaram notável destaque na geração de novos postos 

de trabalho, algo em torno de 3,2 milhões, no período de 2007-2010, o que representa 

58,4% dos postos criados nesse período, conforme dados apresentados na TABELA 4. 

TABELA4 – Geração dos postos assalariados pelas EAC´s total e orgânico no período de 2007-2010. 

Fonte: IBGE (2012). 

 

As empresas de EAC´s de crescimento orgânico representavam 1,5% das empresas 

ativas com pelo menos uma pessoa ocupada assalariada e geraram aproximadamente 2,7 

milhões de novos postos de trabalho no período de 2007-2010, representando 50,3% do 

total de novos postos gerados neste período TABELA 4). 

Levando em consideração o porte
3
 das empresas, observa-se que as EAC´s de 

crescimento orgânico, considerada como grande porte foi responsável por 29,8% da 

criação de novos postos de trabalho, as médias por 15,2% e as pequenas por apenas 

5,3%, conforme a TABELA 5. 

                                                
3
 “Para a análise das informações segundo o porte, adotou-se a definição constante no documento 

EUROSTAT-OECD manual on business demography statistics, segundo o qual empresas com 1 a 9 

pessoas ocupadas assalariadas são consideradas microempresas; com 10 a 49 pessoas, pequenas; com 50 a 

249 pessoas, médias; e com 250 ou mais pessoas, grandes” (IBGE, 2012, p 26). 
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2010 2007 2010 2007/2010 

Empresas ativas 

com 1 ou mais 

pessoas ocupadas 

assalariadas 
 

2.125.099 

 
- 25.376.180 30.821.123 5.444.943 - 21,5 

Empresas de alto 

crescimento total 

 

33.320 1,6 1.814.173 4.995.925 3.181.752 58,4 175,4 

Empresas de alto 

crescimento 

orgânico 

32.863 1,5 1.579.432 4.320.033 2.740.601 50,3 173,5 



 
TABELA 5 – Geração de postos de trabalho segundo os tipos e porte das empresas – Brasil 2007-2010. 

Tipos de empresas 

Números 

de 

empresas 

2010 

Pessoal ocupado assalariado 

Geração de 

postos de 

trabalho 
assalariado 

Represen-

tativida-

de dos 

postos de 

trabalho 

assalari-

ados 

gerados 
pelas 

empresas 

de alto 

cresci-

mento 

orgânico 

(%) 

Taxa de 

crescimento 

do pessoal 

ocupado 
assalariado 

(%) 

2007 2010 2007/2010 

Empresas ativas 2.125.099 25.376.180 30.821.123 5.444.943 - 21,5 

Empresas de alto 

crescimento 

orgânico 

32.863 1.579.432 4.320.033 2.740.601 50,3 173,5 

Pequenas 16.910 243.264 533.696 290.422 5,3 119,4 
Médias 12.921 484.234 1.310.476 826.424 15,2 170,6 

Grandes 3.032 851.931 2.475.871 1.623.937 29,8 190,6 

Fonte: IBGE (2012). 

6.3 O porte das EAC`s 

A tabela 6 apresenta um síntese da participação das EAC´s, tanto total e orgânico por 

algumas variáveis selecionadas como número de empresas, pessoal ocupado 

assalariado, participação relativa a salários e outras remunerações e salário médio 

mensal em salários mínimos. Pode se observar que em 2010 que as empresas de grande 

porte representavam 9,8% e pagavam 62,6% dos salários, as empresas de médio porte 

representavam 39,3% e pagavam 29,7% dos salários, enquanto as pequenas empresas 

eram mais da metade, 50,3 mas eram responsáveis por apenas 10,7% dos salários. 

Já para as EAC´s orgânico a média de salários (em salários mínimos – SM - em 2010) 

pagos foi 2,5 SM para as empresas classificadas como de grande porte, de 2,2 SM para 

as médias empresas e de 1,9 para as pequenas empresas, conforme TABELA 6. 



 

TABELA6 – EAC´s total e orgânico, por porte e variáveis selecionadas – Brasil 2008-2010 

Porte das empresas 

Participação relativa das empresas de alto crescimento (%) 

Total Orgânico 

2008 2009 2010 2009 2010 

Participação relativa de número de empresas % 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pequenas 51,6 51,3 50,9 51,7 51,5 

Médias 39,0 39,0 39,3 39,0 39,3 

Grandes 9,3 9,7 9,8 9,4 9,2 

Participação relativa do pessoal ocupado assalariado (%) 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Pequenas 11,2 10,6 10,7 11, 12,4 

Médias 27,2 25,9 26,7 27,6 30,3 

Grandes 61,6 63,4 62,6 60,9 57,3 

Participação relativa de salários e outras remunerações (%) 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pequenas 7,9 7,9 7,8 8,8 10,1 

Médias 24,0 22,0 22,7 24,3 28,4 

Grandes 68,1 70,1 69,5 66,9 61,5 

Salário médio mensal (salários mínimos) 
Pequenas 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 

Médias 2,5 2,2 2,3 2,2 2,2 
Grandes 3,2 2,9 3,0 2,8 2,5 

Fonte: IBGE (2012). 

6.4 EAC´s por atividade econômica 

Para a análise foram consideradas apenas as EAC´s orgânicas que possuíam mais de 10 

pessoas ocupadas assalariadas. Para a subdivisão das atividades foi utilizada a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). 

Ao analisar a distribuição das EAC´s orgânico segundoas seções de atividade da CNAE 

2.0, observa-se que, em 2010, as três principais foram:Comércio; reparação de veículos 

automotores e motocicletas (26,6%); Indústrias detransformação (24,5%); e 

Construção (13,2%). Estas atividades destacaram-se, damesma forma, entre as 

empresas de alto crescimento orgânico em 2009. Ressalta-seque Construção, apesar da 

terceira colocação nos dois anos analisados, registrouacréscimo em sua participação 

relativa, passando de 12,6%, em 2009, para 13,2%em 2010, um avanço de 0,6 ponto 

percentual no período. Por outro lado, houve umadiminuição da participação, de 2009 

para 2010, tanto do setor de Comércio; reparaçãode veículos automotores e 

motocicletas (0,4 ponto percentual) quanto de Indústriasde transformação (0,6 ponto 

percentual), conforme apresentados na tabela 7. 



 
TABELA 7 – Distribuição das EAC´s orgânico segundo as seções do CNAE 2.0 – Brasil 2009-2010. 

Seções da CNAE 2.0 

Distribuição das empresas de 
alto crescimento orgânico 

2009 2010 

Absoluto 
Relativo 

(%) 
Absoluto 

Relativo 

(%) 
Total 30.687 100,0 32.863 100,0 

G – Comércio; reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

8.299 27,0 8.748 26,6 

C - Indústria de transformação 7.697 25,1 8.059 24,5 
F - Construção 3.859 12,6 4.328 13,2 
N – Atividades administrativas e serviços 

complementares 
2.533 8,3 2.694 8,2 

H – Transporte, armazenagem e correio 1.916 6,2 2.099 6,4 
I – Alojamento e alimentação 1.417 4,6 1.527 4,6 
P – Educação 1.021 3,3 1.121 3,4 
M – Atividades profissionais, científicas e 

técnicas 
927 3,0 1.098 3,3 

J – Informação e comunicação 698 2,3 796 2,4 
Q – Saúde humana e serviços sociais 600 2,0 585 1,8 
S – Outras atividades de serviços 401 1,3 455 1,4 
Outras atividades 

(K+A+B+E+L+R+D+O+T+U) 
1.319 4,3 1.353 4,1 

Fonte: IBGE (2012). 

6.5 Idade média 

As EAC´s apresentavam em 2008 uma idade média, considerando tanto as EAC´s 

orgânico quanto as EAC´s total, em torno de 13,3 anos , em 2009 de 13,6 anos e em 

2010 de 13,7 anos, conforme apresentado na FIRGURA 7: 

 

 
 

FIGURA 7 - Idade média das EAC´s em anos de funcionamento. 

Fonte: IBGE (2012). 
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6.6 Distribuição da federação 

O universo das empresas de alto crescimento orgânico em 2010, composto por 32 863 

empresas, possuía 66 512 unidades locais. Considerando as cinco primeiras posições em 

termos de participação das filiais das EAC´s orgânico, o Estado de São Paulo ocupava a 

primeira posição (30,5%), seguido pelos Estados de Minas Gerais (9,4%), Estado do 

Rio de Janeiro (7,8%), Estado do Rio Grande do Sul (7,4%) e Estado do Paraná (7,1%). 

O mesmo ocorreu com relação ao pessoal ocupado assalariado, à exceção feita à quarta 

colocação, antes ocupada pelo estado da Bahia, com 6,1% de participação no total de 

pessoal ocupado assalariado das filiais, conforme a TABELA 8. 

 

TABELA 8 – Distribuição das filiais e do pessoal assalariado das EAC´s orgânico, segundo unidades da 

federação, considerando as dez primeiras posições, Brasil 2010. 

Posição 

ocupada 

Unidades da 

Federação 

Distribuição 

percentual 

(%) 

Unidades locais das empresas de alto crescimento orgânico 

1º São Paulo 30,5 

2º Minas Gerais 9,4 
3º Rio de Janeiro 7,8 

4º Rio Grande do Sul 7,4 

5º Paraná 7,1 

6º Santa Catarina 5,8 

7º Bahia 4,3 

8º Pernambuco 3,3 

9º Ceará 3,2 

10º Goiás 2,8 

Pessoal ocupado assalariado nas empresas de alto crescimento orgânico 

1º São Paulo 31,7 

2º Minas Gerais 10,0 

3º Rio de Janeiro 9,5 
4º Bahia 6,1 

5º Paraná 5,5 

6º Rio Grande do Sul 5,5 

7º Santa Catarina 3,9 

8º Pernambuco 3,8 

9º Ceará 3,8 

10º Distrito Federal 2,5 

Fonte: IBGE (2012). 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dois importantes temas têm tido grande destaque no cenário mundial e nacional: 

desenvolvimento econômico e empreendedorismo. Vê-se que o empreendedorismo 

pode assumir um papel de extrema importância na economia como um meio de 

alavancar o crescimento econômico e consequentemente também alavancar o 

desenvolvimento econômico propiciando a melhora da qualidade de vida, tanto de 

empregados como empreendedores. 

O aumento da atividade empreendedora pode beneficiar a população de forma direta e 

indireta. De maneira direta, ela pode beneficiar a população pela geração de novos 

postos de trabalho, salários e distribuição de renda. De forma indireta aumentar a 

arrecadação de impostos, fornecendo aos governos, em suas diferentes esferas, recursos 

para investimentos na saúde, educação e incentivos à ampliação da atividade 

empreendedora. 



È importante destacar o desempenho expressivo por um número relativamente pequeno 

de empresas, em função de suas taxas de crescimento, geração de postos de trabalho e 

salários pagos aos seus funcionários. 

Como o estudo de Estatísticas de Empreendedorismo, do IBGE e do Instituto 

Empreender Endeavor foi desenvolvido sobre consulta à base de dados existentes do 

governo federal, seria importante se conhecer mais de perto, características ou 

peculiaridades que estas empresas possuem para conseguirem resultados tão 

expressivos, de forma a poder tentar estabelecer padrões de conduta ou comportamento, 

que pudessem ser repetidos como boas práticas em outras organizações, visando a 

otimização de seus resultados e consequentemente o aumento do crescimento e do 

desenvolvimento econômico da nação. 
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