
A parceria elaborou um questionário a ser distribuído em todos
os países parceiros. O objetivo passou por recolher pelo menos
40 questionários em cada país parceiro, perfazendo um total de
240, contudo excedemos as expectativas e atingimos um total
de 267 questionários recolhidos. Em cada país parceiro
deveriam ser recolhidos, especificamente, pelo menos 5
questionários de cada um dos grupos sociais visados pelo
projeto (mulheres, jovens, idosos e imigrantes). 

FRANÇA

78% dos participantes têm entre 18 e 34 anos de idade, 6%
têm entre 35 e 44, e os restantes 16% variam entre 45-54 e
55-64 anos.  67% dos inquiridos são franceses, enquanto o
resto provinha de países da UE e de fora da UE. Além disso,
97% possui elevadas habilitações literárias (Ensino Superior).
Mais de 79% consideram-se muito familiarizados com o termo
"empreendedorismo" e mais de 83% estão familiarizados com o
processo de criação de uma empresa. Contudo, a maioria dos
inquiridos ainda prefere manter-se fora do espírito empresarial
digital, sendo a falta de meios financeiros para iniciar um
negócio e a falta de conhecimento as principais razões que os
impedem de tomar a iniciativa.
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O projeto Missing Entrepreneurs tem como objetivo construir uma cultura mais
inclusiva para as novas empresas digitais e apoiar o desenvolvimento de competências
digitais e empresariais entre os grupos vulneráveis e ainda sub-representados da
população em empreendedorismo digital, tais como mulheres, imigrantes, jovens e
idosos.

Sumário do Relatório do IO1: Quadro de
competências digitais de grupos populacionais sub-
representados no empreendedorismo digital
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PORTUGAL
Os grupos inquiridos foram os seguintes: Mulheres - 28 respostas;
Jovens - 25 respostas; Seniores - 7 respostas e Imigrantes - 8
respostas. No que diz respeito ao seu "background" empresarial, os
resultados mostraram um equilíbrio. No que diz respeito ao termo
"Empreendedorismo Digital", a maioria dos participantes sente-se
bastante familiarizada com o mesmo. Entre eles, houve quem
afirmasse que o campo do Empreendedorismo Digital é
particularmente fecundo em oportunidades comerciais e financeiras,
tem uma maior proximidade com as necessidades dos clientes, sendo
um setor em crescimento de baixo custo, com melhor alcance e
praticidade. Foi dada grande importância às competências em matéria
de Comunicação, Finanças, Gestão de Operações e, além disso, a
melhor opção escolhida foi a Gestão de Projetos. Dos últimos dados,
conclui-se que a vontade de aprender, com base num método
presencial, nada tem a ver com a falta de recursos tecnológicos.

ESPANHA
Quase 70% dos participantes tem entre 18 e 34 anos de idade, 11% deles estão acima dos 65 e os 7% restantes variam entre as seguintes
faixas etárias: 35-44, 45-54 e 55-64 anos. Quanto ao género, 70% dos participantes são do sexo feminino e 30% do sexo masculino. 60%
possui um nível de estudos superior. Dos que foram empresários no passado, 9% fecharam-no e 36% venderam-no. As principais razões
apresentadas para não ter um negócio em funcionamento são de natureza financeira (50%) ou relacionadas com a falta de outros recursos como
energia (29%), tempo (18%) e outras questões operacionais (24%), embora17% afirme que se trata de falta de conhecimento sobre a criação e
gestão de empresas. A minoria (14%) dos participantes considera-se familiarizada com o empreendedorismo digital, embora a quase metade
dos participantes tenha considerado esta opção interessante para iniciar um negócio. A análise completa da percepção das competências
existentes e da sua relevância dá-nos uma ideia bastante clara das competências necessárias. Podemos observar que os participantes
classificam o seu nível de competências relacionadas com a comunicação, concepção e gestão de projectos e produtos superiores às relacionadas
com finanças, análise de dados, marketing digital ou desenvolvimento web. Ao mesmo tempo, mostram necessidades claras de colmatar a
lacuna de conhecimentos que percebem ter nas áreas que classificam a si próprios como menos qualificados, bem como compreender a sua
relevância como, por exemplo, finanças, "data analysis", marketing digital ou "web development".

CHIPRE

40% dos participantes estão abaixo da baliza de idades entre 25 e os 34
anos e apenas 5% tem entre 18 e 24 anos. Quanto ao género, 67% dos
inquiridos são do sexo feminino e 33% do sexo masculino. Algumas das
principais razões pelas quais os nossos grupos-alvo não possuem
atualmente um negócio são de cariz financeiro e operacional, embora as
pessoas que ainda possuem um negócio o mantenham durante uma 2
anos. No entanto, apenas 12 em cada 40 participantes nunca
consideraram a possibilidade de entrar no mundo do Empreendedorismo
Digital. Os restantes estão a considerar ingressar, pois ser-lhes-ão
oferecidas algumas oportunidades comerciais e financeiras, ao mesmo
tempo que expandirão os seus conhecimentos para iniciar uma empresa
digital. Quando pedido que classificassem os seus conhecimentos e
familiaridade prática com algumas competências, a maioria dos
inquiridos notou muita familiaridade com a competência da
comunicação e o com o termo "Gestão de Projetos". Muitos
participantes, no entanto, não estavam muito familiarizados com os
temas "web development", "data analytics" e "product service
development skills".

ITÁLIA

Foram entrevistadas 53 pessoas, 29 mulheres e 23 homens, que são principalmente de nacionalidade italiana. Cerca de 70% dos inquiridos pertencem
ao grupo etário jovem (18-34 anos), os restantes pertencem ao grupo etário 35-64 e apenas um inquirido declarou uma idade superior a 65 anos. 25%
dos inquiridos afirmam ter conhecimentos elevados no que toca à criação de uma empresa, 47% afirmam ter conhecimentos médios e 28% afirmam ter
conhecimentos baixos. Cerca de 30% dos inquiridos afirmam estar bem familiarizados com o termo "empreendedorismo", 59% estão medianamente
familiarizados e 11% pouco familiarizados. 15% dos inquiridos afirmam estar familiarizados com o termo "empreendedorismo digital", 60% afirmam ter
um conhecimento médio e 25% uma baixa familiaridade. Isto sugere que os inquiridos estão menos familiarizados com o mundo do empreendedorismo
digital do que com o mundo mais vasto do empreendedorismo: cerca de 15% dos inquiridos que afirmaram estar familiarizados com o termo
"empreendedorismo" passaram para o grupo dos que afirmaram não estar familiarizados com o termo "empreendedorismo digital". Algumas outras
competências relacionadas com o empreendedorismo digital foram sugeridas pelos inquiridos, tais como 1) Resolução de problemas em situações de
emergência; 2) Criação de conteúdos, competências transversais, empatia; 3) Competências linguísticas; 4) Trabalho de equipa; 5) Inovação.
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ÁUSTRIA

Os inquiridos quase que foram divididos por género na perfeição. No que diz respeito à idade, todos os grupos etários estavam representados,
sendo o de 35-44 anos o mais representado, enquanto que os inquiridos com mais de 65 anos foram os menos representados. 29 (62%) dos
inquiridos nasceram na Áustria. A grande maioria deles (83%) não possui um diploma universitário. As principais razões para o encerramento
de suas empresas relaciona-se com o mercado e a capacidade de cumprir as obrigações financeiras. Dito isto, várias empresas foram encerradas
por razões pessoais - os seus proprietários não conseguiam acompanhar as exigências feitas a empresários e não estavam preparados para fazer
mais sacrifícios. 70% classificam os seus conhecimentos sobre empreendedorismo como significativos. Mais de metade dos inquiridos classificou
as suas competências em empreendedorismo digital como insuficientes e apenas 13% deu-lhe um resultado máximo. As oportunidades
comerciais e financeiras existentes, assim como a relativa facilidade de iniciar negócios online são os principais fatores de atração. No entanto, a
maioria dos inquiridos ainda prefere manter-se fora do empreendedorismo digital, sendo a incapacidade de suportar financeiramente a criação
de um negócio e a falta de conhecimento as principais razões que os impedem de tomar a iniciativa. Do lado negativo, os inquiridos
mencionaram: falta de interesse no empreendedorismo digital em geral - quer por causa da segurança do emprego ou dos planos de reforma;
falta de ideias empresariais concretas; falta de oportunidades e falta de "know-how".

Research Results

Conclusões
Uma das recomendações do relatório é a de mais iniciativas governamentais serem tomadas a fim de se adequadarem às necessidades dos
futuros empresários.  Além disso, o facto de alguns dos intervenientes terem frequentemente baixas competências no que diz respeito ao
empreendedorismo e, mais especificamente, ao empreendedorismo digital, cria a dificuldade dos potenciais empreendedores serem mais
vulneráveis a começar algo por eles próprios. Na maioria dos casos, esta questão está ligada à falta de sistemas adequados e de oportunidades
de validação das qualificações, o que leva os empresários a não serem capazes de sustentar e criar uma empresa em fase de arranque, sejam eles
qualificados ou não. Desta forma, outra recomendação do relatório é a de que os empregados, desempregados, potenciais empresários, e
também as partes interessadas locais deveriam receber os conhecimentos e as competências necessárias acerca de marketing digital, gestão de
meios de comunicação social, "data analysis" e "web development". Este tipo de abordagem pode ajudar à criação de um mercado de trabalho
que seja mais adaptável ao mundo digital da sua força de trabalho.

As competências mais importantes com as quais os inquiridos não estão familiarizados são:

·    Data analytics
·    Web development 
·    Literacia Financeira
·    Marketing Digital 
·    Desenvolvimento de Produto e Serviços
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