
 
Pesquisa de empreendedorismo global revela confiança empresarial contínua 

 

-- Mais da metade dos 7.000 empreendedores de 48 países e quase 3.000 dos EUA apresentaram um 
aumento no número de vagas em período integral, na receita e no lucro líquido -- 

ALEXANDRIA, Virginia, 23 de março de 2016 /PRNewswire/ -- A Global Entrepreneur Indicator (GEI) de 
março de 2016, uma pesquisa semestral realizada pela Entrepreneurs' Organization (EO), revelou as 
últimas descobertas econômicas de curto prazo de 7.034 empreendedores de 48 países. Comparado 
com a pesquisa GEI de março de 2015, os dados globais anuais da EO revelam um otimismo 
empresarial constante no mundo todo. Nos EUA, mais da metade das 2.954 empresas entrevistadas 
apresentaram um aumento nas contratações de período integral (60%) e de meio período (52%), 
disposição dos empreendedores para começar um novo negócio no cenário econômico atual (87%) e 
melhorias significativas na economia de pequenas empresas, principalmente aumentos contínuos na 
receita do negócio (70%) e lucros líquidos (65%). O relatório GEI de março de 2016 também cita os 20 
principais lugares dos EUA onde os empreendedores afirmaram haver aumento nas contratações nos 
últimos seis meses. 

As conclusões da pesquisa revelam que o sentimento empresarial permaneceu positivo nos EUA e no 
mundo todo nos últimos 12 meses. Embora 63% dos proprietários de empresas tenham apresentado 
queda no lucro em março de 2015, 70% apresentaram aumento no lucro em março de 2016. No mundo 
todo, 55% dos empreendedores aumentaram as contratações nos últimos seis meses, 65% 
apresentaram aumento na receita da empresa e 59% apresentaram aumento no lucro líquido. 

A pesquisa GEI de março de 2016 mede percepções de negócios relativas à economia empresarial dos 
EUA e do mundo: 

 69% dos entrevistados dos EUA preveem um aumento nas contratações de período integral em 
2016; cerca de 51% dos empreendedores do mundo todo preveem o mesmo. 

 Nos EUA, 84% dos empreendedores preveem um aumento na receita e no lucro líquido da 
empresa (81%) nos próximos seis meses. No mundo todo, 78% dos entrevistados preveem 
um aumento na receita da empresa e 76% preveem um aumento no lucro líquido. 

 Ao avaliar as perspectivas econômicas, 77% dos empreendedores dos EUA esperam que o 
cenário econômico atual do país melhore ou continue igual, enquanto 70% dos 
empreendedores do mundo todo revelaram ter um sentimento de mercado similar. 

A Entrepreneurs' Organization (EO) é uma rede global não hierárquica com mais de 11.000 proprietários 
de empresas influentes e 155 escritórios em 48 países. Fundada em 1987, a EO é o catalisador que 
permite que os principais empreendedores aprendam e cresçam, o que leva ao sucesso do negócio e 
muito mais. Para mais informações, acesse www.eonetwork.org. 
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