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SÃO PAULO - No Brasil um número cada vez maior de pessoas busca na abertura do negócio 
próprio a solução para as crescentes dificuldades de um mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo. 
 
Responsáveis pela geração da maior parte dos empregos do país, as micro e pequenas empresas 
enfrentam inúmeras dificuldades para manter suas portas abertas, e a grande maioria, cerca de 
71%, não chega sequer a complet ar cinco anos de vida. 
 
Estudo diverge de levantamento do IFC 
Dentre as maiores dificuldades enfrentadas pelos empresários está a burocracia existente no 
Brasil, que não só encarece a gestão administrativa destas empresas, mas dificulta o crescimento 
da economia como um todo. Buscando identificar as áreas que impedem o desenvolvimento 
econômico dos países, o instituto norte-americano Ronald Coase analisou os custos de abertura 
de empresas (nacionais ou estrangeiras) em 20 países, dentre os quais o Brasil. 
 
Divulgado durante o seminário "Promovendo reformas institucionais na América Latina" neste final 
de semana, o resultado do estudo surpreendeu por divergir de maneira significativa dos 
resultados obtidos em levantamento recente do IFC (International Finance Corporation) sobre o 
mesmo tema. 
 
Tempo médio de abertura é de 74 dias 
O estudo do IFC estimou que o tempo médio para se abrir uma empresa no Brasil é de 152 dias, 
ou quase cinco meses, o que equivale a pouco mais que o dobro da média registrada na Améric a 
Latina, de 74 dias. Por sua vez, o estudo divulgado pelo instituto Ronald Coase neste final de 
semana mostrou uma figura bem menos negativa da burocracia no país, ao afirmar que em média 
um empresário leva 74 dias (em linha com a média da América Latina registrada pelo IFC) para 
abrir uma empresa no Brasil.  
 
Segundo o professor da USP (Universidade de São Paulo), Décio Zylbersztajn, responsável pela 
coordenação do estudo da Ronald Coase no Brasil, a principal diferença entre os dois estudos é 
que o do IFC foi feito com base em procedimentos teóricos, ou seja, foi feito com base na consulta 
a advogados sobre o tempo médio de duração do processo de abertura de uma empresa. Já o 
estudo do Ronald Coase foi elaborado não apenas com base nos procedimentos teóricos, mas 
também através de consulta a 100 empresas com até 20 funcionários. 
 
Custo médio de abertura é de US$ 290 
Ainda de acordo com o levantamento do instituto Ronald Coase, o empresário brasileiro gasta em 
média R$ 844,80, ou cerca de US$ 290, para abrir sua empresa. Esta quantia seria equivalente a 
11,14% do valor do PIB (produto interno bruto) per capita do Brasil. Dentre os custos envolvidos 
na abertura de uma empresa estariam os gastos com despachante, contador e taxas, isto sem 
falar no tempo perdido pelo próprio empresário. Por sua vez, o estudo do IFC estimou que o custo 
em relação ao PIB per capita do país seria maior, de 11,6%, sendo que em sua análise só foram 
incluídos os gastos com taxas. 
 
Ainda que o estudo do Ronald Coase sugira que a situação no país não é tão ruim como 
inicialmente estimou o IFC, ela é uma da piores em toda a América Latina. Segundo o 
levantamento, a abertura de uma empresa semelhante no Peru leva em média 61,2 dias a um 
custo bem menor, de US$ 163, ou 8,2% do PIB per capita. 
 
Portal Uol / Info Money Pessoal - acesso em 18/12/2003 
 


