
	  

	  
	  

O Sonho de ser Empreendedor no Brasil 
Marco Aurélio Bedê1 

 
Resumo: O artigo apresenta os resultados de um estudo sobre o sonho de ser Empreendedor 
no Brasil. Com base em tabulações especiais elaboradas a partir da última pesquisa GEM 
(Global Entrepreneurship Monitor), no Brasil, é feita uma análise da aspiração em ter o 
próprio negócio, por regiões do país, sexo, idade, renda e escolaridade. Verifica-se, pelo 
estudo, que quanto maior a renda e a escolaridade (até o nível superior incompleto), e quanto 
mais jovem, maior o desejo de ter o próprio negócio. Não há diferenças expressivas em 
termos de gênero. No norte e nordeste estão as maiores proporções de pessoas que desejam ter 
o próprio negócio. O trabalho compara ainda esta aspiração com um conjunto mais amplo, 
tais como a compra da casa própria, de automóvel, viajar pelo Brasil e ao exterior, ter diploma 
universitário, plano de saúde, fazer carreira em uma empresa e casar ou formar uma família. 
 
Palavras-chave: Empreendedor. Sonho. Pequenas Empresas.  
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Desde fins dos anos 90, o Global Entrepreneurship Monitor (GEM) tem sido uma das 
principais pesquisas que vem estudando o Empreendedorismo no mundo. De acordo com o 
GEM (2012), o potencial de crescimento e desenvolvimento de um país está associado à sua 
capacidade empreendedora, em especial, no que diz respeito à proporção de empreendedores 
por oportunidade em relação à população adulta do país. 
Vale observar que o impacto do empreendedorismo na economia se dá sobre várias formas. 
Segundo o SEBRAE (2013), o crescimento do número de novas empresas, se associado à 
melhora na competitividade, tende a gerar impactos expressivos na economia brasileira, seja 
em termos de maior oferta de empregos, melhores salários, ampliação da massa salarial e da 
arrecadação de impostos. Ao criar um negócio próprio, o empreendedor gera não apenas a sua 
própria ocupação, como também proporciona a criação de mais postos de trabalho, formais e 
informais, sendo considerados como importantes indutores do crescimento e desenvolvimento 
de um país. Neste sentido, a literatura econômica (SCHUMPETER, 1935 e BRESSER-
PEREIRA, 1962) atribui aos indivíduos que são empreendedores o papel de motor do 
processo de desenvolvimento econômico. 
Estudos empíricos têm demonstrado também que, quanto maior a proporção de 
empreendedores na população, mais baixa tende a ser a taxa de desemprego (BARROS & 
PEREIRA, 2008). Há ainda estudos que comprovam que o crescimento econômico associado 
à expansão dos pequenos empreendimentos tende a gerar uma melhor distribuição de renda 
(NINIS, 2013). 
Portanto, a promoção desses indivíduos e seus negócios tende a maximizar o 
desenvolvimento no longo prazo, assim como a geração de oportunidades de trabalho para 
uma ampla gama adicional de trabalhadores assalariados, sendo indispensável que se pense na 
elaboração de políticas públicas em favor destes. 
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A criação de novos negócios, no entanto, começa a partir da aspiração (ou sonho) da 
população em ter o seu próprio negócio. De acordo com a ENDEAVOR (2013), o Brasil está 
entre os países com maior proporção de pessoas que aspiram constituir um negócio próprio, 
estando à frente de países como os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão e à média dos países 
da União Europeia.  
Ainda, de acordo com o GEM (2012), no Brasil, ser dono do próprio negócio é a terceira 
principal aspiração do Brasileiro, só ficando atrás dos itens “viajar pelo Brasil” e “comprar a 
casa própria”.  
O objetivo deste trabalho é aprofundar a análise da aspiração do brasileiro em tornar-se dono 
do próprio negócio. Esta análise partiu de tabulações especiais elaboradas a partir da pesquisa 
GEM no Brasil, referente ao ano de 2012. Este foi o primeiro ano em que esta pesquisa 
levantou informações sobre o sonho de se tornar Empreendedor. Esta pesquisa foi realizada 
no segundo semestre de 2012, junto a uma amostra de 10.000 indivíduos que representam a 
população adulta (entre 18 e 65 anos) existentes no país.Após esta introdução, no capítulo 
dois, é apresentada uma visão geral dos resultados da pesquisa GEM, quanto às aspirações do 
brasileiro. Na sequência, são abordados os resultados por grandes regiões do país, e são 
cruzadas essas informações com as variáveis regiões, sexo, faixa etária, faixa de renda e grau 
de escolaridade. Como será observado, mais à frente, a proporção da população em se tornar 
dono do próprio negócio tende a ser maior quanto mais jovem, maior a renda e maior a 
escolaridade do brasileiro, em especial, até o nível superior incompleto. As aspirações, em 
geral, também tendem a ser maiores nas regiões do país que vem apresentando melhor 
evolução relativa nos últimos anos (norte e nordeste), sendo indiferente, no entanto, quanto à 
variável sexo.  
Finalmente, a última seção deste artigo é reservada às considerações finais.  
 
 
2. AS ASPIRAÇÕES DOS BRASILEIROS 
 
2.1- AS PRINCIPAIS ASPIRAÇÕES DOS BRASILEIROS 
 
De acordo com os resultados da pesquisa GEM 2012 (Gráfico 1), a principal aspiração da 
população adulta, no país, é “viajar pelo Brasil” (50%), seguido pela compra da casa própria 
(48%) e ter o próprio negócio (44%). Ter o próprio negócio supera a compra de um 
automóvel (36%), viajar pelo exterior (33%), conquistar o diploma de nível superior (32%), 
ter plano de saúde (30%) e fazer carreira numa empresa (25%).  
Observe-se que a proporção dos que desejam ter o próprio negócio (44%) é quase o dobro da 
proporção dos que aspiram “fazer uma carreira numa empresa” (25%), como empregados. 
Esses dados confirmam, em parte, o senso comum, no país, de que a casa própria é um dos 
principais sonhos do brasileiro. Porém trazem uma nova luz à comparação entre o desejo de 
ser empregado e ser dono do próprio negócio, francamente favorável à esta última opção. 
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Gráfico 1 – Sonho dos brasileiros (proporção da população adulta) 

 
 
Fonte: GEM 2012. 
 
 
2.2- ANÁLISE POR REGIÕES DO PAÍS 
 
Na análise por regiões do país, verifica-se que a hierarquia das aspirações não se altera 
significativamente (Tabela 1 e Gráfico 2). Entre as poucas diferenças regionais encontradas 
em termos de hierarquia, estão, por exemplo: a compra da casa própria (2ª colocada no nível 
nacional) assume a primeira posição nas regiões nordeste e centro-oeste. O sonho de ter o 
próprio negócio (3ª colocada no nível nacional) assume a segunda posição na região centro-
oeste.  
Verifica-se também que, apesar da hierarquia de aspirações ser semelhante na maioria das 
regiões, o nível médio das aspirações apresentam diferenças. Assim, a média das proporções 
da população que aspira algo (31% no nível nacional), é superior nas regiões norte (44%) e 
nordeste (38%). Em parte, isso pode estar associado ao fato de terem apresentado uma 
evolução econômica relativa superior à média nacional, na última década (IBGE, 2012). A 
taxa média de crescimento do PIB dessas regiões foi de 5,7% a.a. (norte) e 4,5% a.a. 
(nordeste), contra uma média nacional de 4% a.a., entre 2002 e 2010 (Tabela 1). Essas 
regiões, por apresentarem os menores níveis de renda per capita do país, também são 
proporcionalmente as mais beneficiadas pelas políticas de transferência de renda do governo 
federal (p.ex. aumento real do Salário Mínimo e Programa Bolsa Família). Outro aspecto a ser 
considerado é que as aspirações tendem a ser maiores onde há maior carência dos itens em 
análise, ou seja, onde o padrão de consumo é mais baixo. 
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Tabela 1 – Sonho dos brasileiros, por regiões do país (proporção da população adulta) 

  
Brasil Região 

Norte 
Região 
Nordeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Região 
Centro-
Oeste 

Viajar pelo Brasil 50% 68% 58% 52% 38% 35% 
Comprar a casa própria 48% 51% 59% 47% 37% 46% 
Ter o próprio negócio 44% 54% 51% 44% 31% 37% 
Comprar um automóvel 36% 57% 49% 32% 22% 23% 
Viajar para o exterior 33% 43% 38% 34% 27% 23% 
Diploma de nível superior 32% 48% 37% 33% 20% 21% 
Plano de saúde 30% 52% 40% 31% 15% 12% 
Carreira numa empresa 25% 33% 31% 27% 18% 15% 
Seguro de vida 21% 40% 26% 19% 12% 7% 
Seguro para automóvel 18% 33% 26% 17% 11% 6% 
Formar uma família  16% 20% 21% 18% 11% 10% 
Comprar um computador 15% 32% 25% 11% 5% 3% 
Média das proporções 31% 44% 38% 30% 21% 20% 
PIB (% a.a. 2002 a 2010) 4,0% 5,7% 4,5% 3,7% 3,7% 4,8% 

Fonte: Elaboração própria a partir de GEM 2012 e IBGE. 
 

Gráfico 2 – Sonho dos brasileiros, por regiões do país (proporção da população adulta) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de GEM 2012. 
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2.3- ANÁLISE POR SEXO 
Na análise por sexo, há forte semelhança na hierarquia das aspirações entre os homens e as 
mulheres (Tabela 2 e Gráfico 3). Os dez itens mais citados apresentam quase a mesma ordem 
em ambos os sexos. Curiosamente, a única diferença em termos de hierarquia está no item 
“casar ou formar uma família” um pouco maior no grupo dos homens (assumindo a 11ª 
posição), enquanto no grupo das mulheres este item é o menos citado (13ª posição). Em parte, 
isto pode estar refletindo o avanço da mulher sobre o mercado de trabalho, tendência 
estrutural já observado em vários estudos e pesquisas. Além da ordenação dos sonhos ser 
muito parecida, a proporção de pessoas que aspira cada item também é muito próxima (ver 
Gráfico 3), exceto no ietm casar/formar família.  
 

Tabela 2 – Sonho dos brasileiros, por sexo (proporção da população adulta) 
  Masculino Feminino TOTAL 
Viajar pelo Brasil 49% 51% 50% 
Comprar a casa própria 48% 48% 48% 
Ter seu próprio negócio 45% 42% 44% 
Comprar um automóvel 37% 36% 36% 
Viajar para o exterior 34% 32% 33% 
Ter um diploma de ensino superior 31% 32% 32% 
Ter plano de saúde 29% 31% 30% 
Fazer carreira numa empresa 25% 25% 25% 
Ter seguro de vida 20% 22% 21% 
Ter seguro para automóvel 19% 18% 18% 
Casar ou formar uma família 20% 13% 16% 
Comprar um computador 15% 16% 15% 
Nenhum 6% 5% 6% 
       Fonte: Elaboração própria a partir de GEM 2012. 

 
Gráfico 3 – Sonho dos brasileiros, por sexo (proporção da população adulta) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de GEM 2012. 
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2.4- ANÁLISE POR FAIXA ETÁRIA 
Na análise por faixa etária, verifica-se que a medida que aumenta a idade dos entrevistados, é 
menor a proporção de pessoas que aspira a todas as opções estudadas. Em parte, isto pode 
estar associado ao fato de que quanto mais velho o indivíduo, maior a proporção dos que já 
atingiram os seus objetivos e metas, portanto, menor a proporção dos que tem algo a 
conquistar. Corrobora para isto a observação de que a proporção dos que citaram não ter 
“nenhum” sonho, que chega a 2% no grupo dos que têm 18 a 24 anos, cresce até atingir 14% 
no grupo dos que têm entre 55 e 64 anos. Além disso, o item “Nenhum” sonho é o único em 
que a proporção de respondentes na faixa etária mais velha (55 a 64 anos) supera as 
verificadas nas demais faixas etárias. 
 

Tabela 5 – Sonho dos brasileiros, por faixa etária (proporção da população adulta) 

  
18 a 24 

anos 
25 a 34 

anos 
35 a 44 

anos 
45 a 54 

anos 
55 a 64 

anos Total 
Viajar pelo Brasil 54% 50% 50% 47% 48% 50% 
Comprar a casa própria 73% 60% 42% 29% 19% 48% 
Ter seu próprio negócio 53% 48% 45% 38% 25% 44% 
Comprar um automóvel 57% 39% 33% 26% 18% 36% 
Viajar para o exterior 48% 36% 30% 26% 19% 33% 
Ter um diploma de ensino superior 59% 37% 26% 18% 7% 32% 
Ter plano de saúde 38% 30% 28% 27% 25% 30% 
Fazer carreira numa empresa 46% 31% 21% 11% 3% 25% 
Ter seguro de vida 31% 21% 18% 17% 12% 21% 
Ter seguro para automóvel 30% 21% 16% 12% 7% 18% 
Casar ou formar uma família 43% 17% 9% 4% 2% 16% 
Comprar um computador 22% 15% 14% 12% 9% 15% 
Nenhum 2% 3% 5% 9% 14% 6% 

Fonte: Elaboração própria a partir de GEM 2012. 
 

Gráfico 6 – Sonho dos brasileiros, por faixa etária (proporção da população adulta) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de GEM 2012. 

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  

18	  a	  24	  anos	   25	  a	  34	  anos	   35	  a	  44	  anos	   45	  a	  54	  anos	   55	  a	  64	  anos	  



	  

8	  

	  

 
Vale observar que “ter seu próprio negócio” é:  

• Apenas o quinto principal sonho dos jovens de 18 a 24 anos. É um sonho para 53% 
das pessoas dessa faixa etária. Porém, fica atrás da “casa própria”, “diploma de nível 
superior”, “automóvel” e “viajar pelo Brasil”;  

• O terceiro principal sonho dos jovens de 25 a 34 anos. É um sonho para 48% das 
pessoas dessa faixa etária. Porém, fica atrás da “casa própria” e “viajar pelo Brasil”; 

• O segundo principal sonho das pessoas de 35 a 44 anos. É um sonho para 45% das 
pessoas dessa faixa etária. Fica atrás apenas de “viajar pelo Brasil”;  

• O segundo principal sonho das pessoas de 45 a 54 anos. É um sonho para 38% das 
pessoas dessa faixa etária. Fica atrás apenas de “viajar pelo Brasil”; 

• O terceiro principal sonho das pessoas de 55 a 64 anos. É um sonho para 25% das 
pessoas dessa faixa etária. Porém, fica atrás de “viajar pelo Brasil” e “ter um plano de 
saúde”. 

 
Do exposto, pode-se inferir que, em cada faixa etária, aspira-se mais àquilo que ainda não foi 
conquistado. Os jovens, como conquistaram menos de tudo, são proporcionalmente mais 
sonhadores em todos os itens. Quanto mais jovem, maior é a proporção de pessoas que sonha 
com a lista de itens analisada (por estarem no início da vida, “sonham” em conquistar coisas 
que ainda não possuem p.ex. casa, diploma, automóvel, viagem e negócio próprio). Como 
consequência, o sonho de ter o próprio negócio atinge 53% dos que têm 18 a 24 anos e 48% 
dos que têm de 25 a 34 anos, sendo “apenas” o quinto sonho de quem tem 18 a 24 anos e o 
terceiro de quem tem entre 25 e 34 anos. 
As faixas de 35 a 44 anos e 45 a 54 anos são as que mais valorizam o sonho de ter o próprio 
negócio, pois é o segundo principal sonho desse grupo (apenas atrás de “viajar pelo Brasil”). 
Vale lembrar que, segundo o SEBRAE (2013) a maioria dos indivíduos que já tem um 
negócio próprio está nessas faixas etárias. 
Na faixa mais velha (55 a 64 anos), tem destaque o item “ter um plano de saúde”. Isso parece 
ser um reflexo da própria necessidade desse grupo de indivíduos por este tipo de serviço.  
Assim, quanto mais velho o indivíduo, menor a proporção de pessoas que sonha com alguma 
coisa. Seja porque já conquistaram, seja porque desistiram de sonhar. Curiosamente, o item 
“viajar pelo Brasil” é sempre um destaque em todas as faixas etárias, o que, aparentemente, 
torna a oferta de serviços nessa área uma boa oportunidade de negócio. 
 
2.5- ANÁLISE POR RENDA 
 
Na análise da variável renda, por faixas de Salário Mínimo (SM), verifica-se que, em geral, 
quanto maior a renda dos indivíduos, maior a proporção dos que sonham ter seu próprio 
negócio. Essa relação é válida também para as demais aspirações levantadas no estudo. Não 
obstante isso, as maiores proporções dos que aspiram ter um negócio próprio está nos grupos 
que ganham entre 6 e 9 SM e acima de 12 SM. 
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Tabela 6 – Sonho dos brasileiros, por faixa de renda em Salários Mínimos 
(proporção da população adulta) 

  
Menos de 

3 SM 
De 3 a 6 

SM 
Mais de 6 a 

9 SM 
Mais de 9 a 

12 SM 
Acima de 

12 SM Total 
Viajar pelo Brasil 48% 52% 51% 50% 57% 50% 
Comprar a casa própria 44% 50% 56% 59% 70% 48% 
Ter seu próprio negócio 39% 47% 51% 46% 59% 44% 
Comprar um automóvel 33% 39% 46% 46% 55% 36% 
Viajar para o exterior 31% 35% 35% 29% 43% 33% 
Ter um diploma de ensino 
superior 27% 35% 40% 33% 54% 32% 
Ter plano de saúde 26% 32% 44% 40% 55% 30% 
Fazer carreira numa empresa 22% 27% 26% 25% 33% 25% 
Ter seguro de vida 17% 23% 31% 30% 43% 21% 
Ter seguro para automóvel 15% 20% 27% 25% 32% 18% 
Casar ou formar uma família 15% 17% 17% 21% 27% 16% 
Comprar um computador 12% 16% 25% 29% 42% 15% 
Nenhum 7% 5% 5% 4% 3% 6% 

Fonte: Elaboração própria a partir de GEM 2012. 
 
 

Gráfico 7 – Sonho dos brasileiros, por faixa de renda em Salários Mínimos 
(proporção da população adulta) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de GEM 2012. 
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2.6- ANÁLISE POR ESCOLARIDADE 
 
Na análise da variável escolaridade, verifica-se que, em geralo, quanto maior o nível de 
educação formal dos indivíduos, maior a proporção dos que sonha ter um negócio próprio. No 
entanto, isto é particularmente verdadeiro quando se analisa os níveis de escolaridade até o 
nível superior incompleto. Para níveis de escolaridade acima disso, verifica-se uma forte 
redução da proporção das pessoas que aspiram ter o seu próprio negócio. Vale lembrar que os 
indivíduos com nível superior completo ou mais constituem uma parcela relativamente 
pequena da população brasileira. Essa relação também é identificada em todas as demais 
aspirações levantadas no estudo. Isso sugere que, uma vez concluído o ensino superior, há 
uma tendência de acomodação das pessoas, com uma queda da proporção dos que aspiram 
conquistar todos os itens aqui analisados. 
 
 

Tabela 7 – Sonho dos brasileiros, por faixa de escolaridade 
(proporção da população adulta) 

  

Nenhuma 
educação 

formal 

Primeiro 
grau 

incompleto 

Primeiro 
grau 

completo 

Segundo 
grau 

incompleto 

Segundo 
grau 

completo 

Curso 
superior 

incompleto 

Curso 
superior 
completo 

Pós-
graduação 
incompleta 

Pós-
graduação 
completa Total 

Viajar pelo Brasil 35% 41% 45% 52% 55% 60% 51% 51% 49% 50% 
Comprar a casa própria 34% 45% 46% 63% 50% 57% 36% 33% 24% 48% 
Ter seu próprio 
negócio 35% 41% 40% 54% 47% 50% 34% 31% 26% 44% 
Comprar um automóvel 30% 33% 33% 51% 39% 47% 25% 27% 17% 36% 
Viajar para o exterior 15% 19% 20% 35% 35% 53% 46% 55% 45% 33% 
Ter um diploma de 
ensino superior 10% 20% 23% 51% 41% 60% 4% 3% 1% 32% 
Ter plano de saúde 39% 34% 32% 39% 30% 30% 15% 14% 11% 30% 
Fazer carreira numa 
empresa 8% 14% 19% 37% 29% 38% 23% 32% 10% 25% 
Ter seguro de vida 23% 20% 20% 28% 22% 22% 12% 16% 8% 21% 
Ter seguro para 
automóvel 10% 14% 14% 25% 21% 25% 13% 18% 10% 18% 
Casar ou formar uma 
família 6% 8% 9% 24% 17% 34% 16% 21% 11% 16% 
Comprar um 
computador 16% 18% 17% 24% 16% 10% 5% 4% 2% 15% 
Nenhum 10% 7% 7% 3% 4% 3% 10% 5% 12% 6% 

Fonte: Elaboração própria a partir de GEM 2012. 
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Gráfico 8 – Sonho dos brasileiros, por faixa de escolaridade 
(proporção da população adulta) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de GEM 2012. 
 
 
2.7- PRINCIPAIS RESULTADOS 
 
A partir das observações apresentadas nas seções anteriores é possível constatar que: 

• Quanto mais velha a faixa etária, menor tende a ser a proporção dos que desejam ter o 
seu próprio negócio; 

• A medida que crescem as faixas de renda e de escolaridade (até o nível superior 
incompleto), maior tende a ser a proporção dos que desejam ter o seu próprio 
negócio; 

• Nas regiões norte e nordeste tende a ser maior a proporção dos que desejam ter o 
próprio negócio. Isto parece estar associado ao melhor desempenho relativo da 
economia dessas regiões nos últimos dez anos e às políticas de renda (aumento real 
do salário e Programa Bolsa Família); 

• A variável “sexo” parece exercer pouco ou nenhum impacto na aspiração (ou sonho) 
de ter o próprio negócio; 

• As quatro observações acima também parecem válidas para a maioria das demais 
aspirações analisadas nesse estudo; 

• O sonho de ter o próprio negócio aparece quase sempre entre a primeira e a terceira 
posição, na hierarquia de aspirações, na maioria das categorias aqui estudadas (8 
categorias de escolaridade, 5 faixas etárias, 5 faixas de renda, 5 regiões e 2 categorias 
de sexo). Entre as exceções estão as faixas etárias mais jovens (18 a 24 anos) e em 
alguns níveis de escolaridade mais elevados, onde o sonho de ter o próprio negócio 
cai algumas posições na hierarquia de aspirações. Isto evidencia que para a maioria 
dos brasileiros, de fato, ter um negócio próprio é uma importante opção de trabalho.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
De acordo com a pesquisa GEM (2012), tornar-se dono do próprio negócio é um dos 
principais sonhos dos brasileiros. O objetivo deste trabalho foi aprofundar a análise da 
aspiração do brasileiro em tornar-se dono do próprio negócio.  
Com base em tabulações especiais elaboradas a partir da última pesquisa GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor), no Brasil, foi feita uma análise mais detalhada da aspiração em 
ter o próprio negócio, por regiões do país, sexo, faixas etárias, de renda e de escolaridade.  
Este estudo evidencia que o desejo de ter o próprio negócio tende a ser maior quanto maior a 
renda e a escolaridade (até o nível superior incompleto), e quanto mais jovem forem os 
indivíduos. Não foram identificadas diferenças expressivas em termos de gênero. E as regiões 
onde são maiores as proporções da população que desejam ter o próprio negócio são as 
regiões norte e nordeste. 
O trabalho compara ainda o sonho de ter o próprio negócio com um conjunto mais amplo de 
aspirações, tais como a compra da casa própria, de automóvel, viajar pelo Brasil e ao exterior, 
ter diploma universitário, plano de saúde, fazer carreira em uma empresa e casar ou formar 
uma família. 
Além da aparente correlação positiva do sonho de ter o próprio negócio com a renda e 
escolaridade e negativa com a idade, verifica-se que este sonho aparece quase sempre entre a 
primeira e a terceira posição, na hierarquia de aspirações, na maioria das categorias aqui 
estudadas, com exceção da faixa etária mais jovem (18 a 24 anos) e em alguns níveis de 
escolaridade mais elevados.  
Uma análise mais detalhada sobre esses dados demanda a realização de estudos estatísticos 
mais apurados, com base, por exemplo, no estudo das correlações e dos níveis de significância 
dessas variáveis, o que poderá ser realizado a partir do uso direto dos microdados da pesquisa. 
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