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O receio do fracasso é o principal obs-
táculo ao fomento do empreendedoris-
mo em Portugal e à criação do próprio 
emprego. Segundo a VI edição do Re-
latório Global de Empreendedorismo 
(AGER) da marca Awmay, realizado em 
parceria com o Instituto Superior Téc-
nico (IST), o medo de fracassar con-
tinua a ser a razão para não se avançar 
com a criação de um negócio, com 70% 
dos participantes inquiridos a confirma-
rem este receio, um valor equiparado à 
média europeia e global. 

O receio de falhar surge por diversas 
razões, segundo o mesmo documento. 
Em Portugal, 46% dos participantes 
consideram a crise económico-financei-
ra como o principal fator (46%), segui-
do dos encargos financeiros para lançar 
um negócio (38%) e ainda o medo de 
ficar desempregado, caso o negócio não 
tenha sucesso (25%).

Por outro lado, apenas 16% dos por-
tugueses consideram a sua sociedade 
favorável ao empreendedorismo, posi-
cionando-se no penúltimo lugar de uma 
lista total de 44 países. Este dado segue-
-se a iguais resultados obtidos nos estu-
dos dos anos 2014 e 2013, onde Portu-
gal também esteve nos últimos lugares 
do ranking. Este ano e com dados ainda 
mais baixos que Portugal, apresenta-se a 
Bulgária, no fim da lista, um país onde 
apenas e 8% da população inquirida 
considera a sua sociedade propícia para 
criar um negócio. 

Sociedade hostil

Um dos pontos críticos do documento 
é mesmo o facto de a comunidade ser 
percecionada como “pouco recetiva, no 
que toca a assuntos relacionados com 
empreendedorismo e com o empreen-
dedor”. 

Assim, comparativamente à média eu-
ropeia de 46% e à média global de 50%, 
a opinião dos portugueses em relação à 
forma como a sociedade apoia a criação 
de um negócio próprio, é negativa. 

Quanto à população mais jovem in-
quirida, os atuais millennials, 80% as-
sumem que a sociedade portuguesa é 
hostil à criação do próprio negócio, uma 
percentagem igualmente baixa quando 
comparada com a média global de jo-
vens, que responde com 53%.

No evento “Portugal, uma sociedade 
pouco favorável ao empreendedorismo: 
Insights para ultrapassar o estigma”, or-
ganizado pela Amway em parceria com 
o AUDAX, Centro de Empreendedo-
rismo e Inovação do ISCTE-IUL, as 
grandes conclusões foram debatidas por 
especialistas na área, que procuraram 
trazer ideias para alterar a atual postura 
dos portugueses. 

Para Rui Baptista, presidente do De-
partamento de Engenharia e Gestão do 
Instituto Superior Técnico em Lisboa 
e assessor académico do Estudo Global 
de Empreendedorismo da Amway, “é 
desanimador” que “84% dos inquiri-

dos assuma que a sociedade onde vive 
não encara positivamente as temáticas 
relacionadas com o empreendedorismo 
e com o empreendedor. A questão que 
se coloca é o facto de Portugal se posi-
cionar em penúltimo numa tabela de 44 
países analisados e estar longíssimo da 
média global e europeia”. 

Atitude positiva para empreender

Mas nem tudo é negativo neste re-
latório. A atitude para empreender e o 
potencial para o fazer são características 
dos portugueses, que continuam a assu-
mir uma atitude positiva perante a cria-
ção do próprio emprego — este ano ob-
teve 57% de respostas positivas. Quanto 
ao potencial para empreender, Portu-
gal obteve 39% de respostas positivas, 
curiosamente um valor pouco mais alto 
que a média europeia, de 38%. A nível 
mundial, a percentagem é ligeiramen-
te superior, com a média de 43% dos 
participantes a assumir que se imagina a 
criar o seu próprio negócio.

Já nos jovens adultos, pertencentes 
a uma faixa etária até aos 35 anos de 
idade, as percentagens são superiores e 

mais positivas. No caso da atitude, 61% 
mostram uma atitude positiva perante a 
criação do próprio emprego e 45% ima-
ginam-se inclusivamente a fazê-lo.

Analisando as cinco regiões alvo de 
estudo, pertencentes a Portugal Conti-
nental (Norte, Centro, Lisboa, Alente-
jo, Algarve), todas apresentam percen-
tagens muito similares no que toca à 
atitude, entre 57% e 60%, com exce-
ção da região algarvia onde apenas 16% 
encara o empreendedorismo de forma 
positiva. 

Quanto ao potencial, o Algarve conti-
nua também com valores surpreenden-
temente mais baixos (12%) que o resto 
da população, que obteve entre 41% e 
46%, com exceção de Lisboa, onde ape-
nas 33% dos inquiridos procuram de-
senvolver um negócio. 

As motivações perante a criação do 
próprio emprego dos portugueses in-
quiridos continuam as mesmas do ano 
transato: ser o seu próprio chefe (45%), 
regresso ao mercado de trabalho e autor-
realização (ambas com 30%), obtenção 
de uma segunda fonte de rendimento 
(15%) e conciliação entre trabalho e fa-
mília (13%). 

ESTUDO GLOBAL DE EMPREENDEDORISMO DA AMWAY 2015 REVELA 

Medo de fracassar continua a ser 
obstáculo ao empreendedorismo

Monica Milone, da Amway, destaca o espírito positivo dos portugueses face ao empreendedoris-
mo.

 Amway cria índice empreendedor 

A Amway e a Universidade Técnica de Munique desenvolveram uma métrica de análise ao 
espirito e comportamento empreendedor, baseada na teoria do comportamento planificado. 
Assente em três pilares — Desejo (pela realização das próprias ideias), Viabilidade 
(relacionada com a educação e formação, as competências necessárias para iniciar um 
negócio) e Estabilidade (contra a pressão social, família e/ou amigos) —, esta métrica pretende 
indicar de que forma as pessoas estão inclinadas e predispostas para começar um negócio.
A sua análise é efetuada pela média de respostas em cada um dos pilares e numa escala de 0 
a 100, sendo que o 100 indica que todos os entrevistados do país responderam positivamente 
às três perguntas. 
O score AESI de 2015, a nível global, obteve um valor de 51%, enquanto a europa obteve 
45% e Portugal 44%. A média de Portugal foi registada tendo em conta que 45% dos 
participantes responderam positivamente ao Desejo, 42% à Viabilidade e 45% à Estabilidade. 


