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Uma rede de casas noturnas e uma torteria com bistrô anexo no Rio de Janeiro, uma fábrica 
de móveis em Arapongas, interior do Paraná. Em princípio, nada liga os três negócios. Mas 
eles estão conectados, desde o nascedouro, pelo gene da iniciativa de seus criadores e suas 
capacidades de correr riscos e superar adversidades para se consolidarem no mercado. De 
acordo com o professor José Cezar Castanhar, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, 
que acaba de concluir um estudo sobre a evolução do empreendedorismo no Brasil entre 1993 
e 2004, a capacidade de empreender é um grande recurso estratégico do Brasil, responsável 
pela geração de milhões de empregos e por alimentar um ciclo dinâmico da economia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feijó nas obras da choperia Brazooka, no Rio de Janeiro: empreendedor sim, executivo 
não. 

 
O critério utilizado por ele para medir o fenômeno é o mesmo usado em análises 
internacionais: a taxa bruta de criação de novas empresas – que não é o mesmo que o 
número de empresas criadas. “A taxa bruta se refere à quantidade de empresas montadas 
dividida pela população economicamente ativa da região”, explica Castanhar. Nos anos a que o 
estudo se refere foram criados 3,8 milhões de empresas no País. No setor privado, houve a 
criação de 5,4 milhões de empregos formais, dos quais 3,6 milhões em pequenas e médias 
empresas. Embora a maioria das novas empresas esteja nas regiões Sul e Sudeste, a taxa de 
criação foi mais intensa no Centro-Oeste e no Norte.  
 
Há algumas explicações para isso. Uma delas é que nessas regiões o empreendedorismo está 
associado à expansão agrícola. Nos estados do Sul e do Sudeste, mais desenvolvidos, o que 
existe é uma cultura empreendedora mais arraigada, que leva à formação de aglomerações 
empresariais. “A expansão da fronteira agrícola cria muitas oportunidades nas áreas de 
serviços, do comércio, da indústria. Já nos estados mais desenvolvidos, há ênfase em setores 
mais abertos à competição e nos quais as barreiras de entrada são menores, como móveis, 
calçados, confecções e alimentos”, diz Castanhar.  
 
A história da rede carioca de entretenimento Casa da Matriz é um exemplo concreto do que 
Castanhar avalia e observa em seu trabalho. Não só pelo senso de oportunidade, pela abertura 
à competição e pelas pequenas barreiras de entrada inerentes ao negócio de bares e diversão 
noturna, mas também por conta de outro fator que afeta o nível de empreendedorismo: a 
força da juventude. Diz o professor que, quanto mais jovens existirem proporcionalmente na 
população de uma região, maior será sua tendência a empreender. “Estudos internacionais 
confirmam que os empreendedores se originam na camada mais jovem, de 30 anos ou 
menos”, ressalta.  
 
Bares e casas noturnas 
Pois foi exatamente o que se passou com Leonardo Feijó, 33 anos, mas que iniciou seu 
negócio com pouco mais de vinte. A Casa da Matriz hoje é composta por dois bares e seis 
casas noturnas, estas últimas entendidas como danceterias e locais de shows, concentrados 
nos bairros de Botafogo, na zona sul carioca, e da Lapa, na região boêmia do centro do Rio de 
Janeiro, que vive um boom de vida noturna. Entre os pontos da rede Matriz estão o Teatro 
Odisséia, a Drinkeria Maldita e os recentes Choperia Brazooka, Pista 3 e Cinémathèque Jam 
Club. Seu modelo de negócio baseia-se na existência de dois sócios majoritários, Feijó e Daniel 



Koslinski, e mais 14 outros, não necessariamente os mesmos, em cada um dos 
empreendimentos. A rede gera 120 empregos diretos, tem centenas de fornecedores – desde 
o entregador de gelo ao aluguel de sofisticados equipamentos de som e luz – e já caminha 
para a profissionalização da gestão.  
 
“Em 2007 dobramos de tamanho com a abertura de quatro novas casas”, diz Feijó, diretor 
executivo. “Penso que está chegando a hora de contratarmos executivos do mercado para 
tocar o negócio”. Sua intenção é liberar tempo para se envolver mais com a parte artístico-
musical e de marketing, áreas mais próximas da sua formação em comunicação social. 
“Sempre quis ter bar, trabalhar com eventos, mas nunca me vi como executivo. Como 
empreendedor, sim”. Feijó tem um exemplo na família: seu pai foi dono de restaurante.  
 
A Casa da Matriz, o negócio, começou quando ele e amigos passaram a usar uma casa vazia 
do avô de Feijó em Botafogo para festas. Nessa época, meados dos anos 90, Feijó cursava a 
faculdade e saía muito à noite. Percebia as oportunidades de entretenimento e começou a 
amadurecer a idéia de montar algo estruturado. Alguns anos depois teve seu primeiro bar, em 
sociedade, que fez grande sucesso. Desfeita a parceria, ele montou outra sociedade para criar 
uma produtora de eventos, a Casa da Matriz, que realizava festas num cinema antigo do 
centro do Rio, o Íris. Isso foi em 1999.  
 
Com a boa repercussão das festas, Feijó criou, em 2000, a danceteria Casa da Matriz, não 
mais na casa das festas dos tempos de universidade, que o avô havia pedido de volta, mas em 
outra, num endereço próximo. Enquanto a Casa da Matriz se tornava uma referência para a 
juventude carioca, ele se aventurava por outras empreitadas. O curioso é que tudo começou 
com um investimento de R$ 2 mil para reformar a primeira casa; e em 2007 o investimento na 
abertura dos novos negócios chega a R$ 1 milhão.  
 
Empréstimos bancários 
Feijó aprendeu tudo na prática e não se envergonha de dizer que algumas iniciativas não 
deram certo, como o misto de restaurante e casa noturna Moog. Com o passar do tempo, ele 
passou a participar de ações associativas de empresários da noite carioca, algumas com apoio 
do Sebrae. Assim, novos contatos foram surgindo e daí a chance de conseguir recursos 
bancários para tocar a expansão dos negócios. “Não dava para viabilizar se não fosse com 
empréstimo de banco”, conta. Mas para quem pensa que basta ter uma idéia, ele avisa: é 
preciso muita dedicação. “Trabalho 14 horas por dia, não tem essa de descanso no fim de 
semana”, diz. Suas casas têm freqüência média de 20 mil pessoas por mês. “Nosso diferencial 
é na hora de investir. Apostamos em pontos ou regiões desvalorizadas, conseguindo bons 
preços de aluguel, e transformamos aquilo num ponto comercial de valor, numa referência. 
Esse é o desafio”, conta.  
 
Se Feijó combinou a experiência empreendedora na família à vontade e oportunidade de fazer 
acontecer, Fernando Piffer, 36 anos, teve não só o ímpeto criativo, mas também a necessidade 
financeira como mola propulsora de seus negócios. Dono da Piffer Torteria e Bistrô, que atende 
cerca de 150 pessoas por dia, ele emprega 16 funcionários diretamente e movimenta um 
universo de centenas de fornecedores dos setores de alimentos, utensílios e serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atualmente, dono de uma bem-sucedida Torteria e Bistrô no bairro carioca de 
Botafogo, Piffer arrisca-se nos negócios desde os 14 anos. 

 



Piffer é daqueles que nasceram empreendedores e abraçam a idéia como estilo de vida. Aos 14 
anos teve seu primeiro negócio, de conserto de pranchas. Nessa época também inventou um 
abajur, com o qual ganhou algum dinheiro. No ano seguinte, passou a vender no calçadão de 
Copacabana bonecas de pano que sua mãe fazia. E, na seqüência, montou com ela uma 
fábrica de solda de bijuterias, com três funcionários. Completou o segundo grau, trabalhou em 
restaurante e em loja. Mais tarde fez vários cursos no Sebrae, de capacitação para pequenos 
empresários, e teve ajuda da entidade para legalizar seu negócio de tortas.  
 
Passando vontade 
“Nunca passei necessidade na vida, mas passei muita vontade. Houve um período em que a 
gente estava numa dureza absurda. Eu trabalhava em loja e minha mãe resolveu fazer 
quentinha para vender, sem eu saber. Quando descobri, falei: Vamos fazer isso direito”, conta. 
Era meados dos anos 90. Deu certo e eles chegaram a atender 150 pedidos por dia, por 
telefone. Isso durou uns cinco anos. Mas no final da década, com o boom dos restaurantes por 
quilo, o movimento caiu pela metade. E como já fabricavam sobremesas, enveredaram para o 
segmento de doces. Assim, há nove anos, nasceu a Piffer Torteria.  
 
Piffer saía de bicicleta em busca de um lugar apropriado para o negócio. Achou uma casa 
antiga, também em Botafogo, que ele mesmo reformou durante seis meses, e lá instalou a 
fábrica de tortas e uma loja, e – algum tempo depois, quando surgiu uma oportunidade de 
ficar com a casa ao lado – um bistrô, que serve almoço. Para essa ampliação, recorreu a um 
empréstimo bancário. “Dá certo medo, mas se não for assim não se avança”, ressalta. Piffer, 
que conta ainda com a ajuda da mãe e da irmã Claudia na administração do negócio, planeja 
abrir novas lojas. Também pretende aumentar sua área de delivery. “Ser empreendedor é 
gostar de correr risco, um risco calculado. Nunca perdi dinheiro. Posso ter ganhado pouco, mas 
perder, nunca perdi”, ensina. 
 

 
 
 
 

Fábrica da Moval: hoje a segunda maior fabricante de móveis do Brasil mudou a cidade paranaense de Arapongas. 
 
Acreditar no seu projeto e ir em frente resume a filosofia empresarial de Piffer e se aplica 
também à Moval – Móveis Arapongas. Trata-se de um exemplo de como um pequeno negócio 
pode alcançar grandes dimensões. O caso é um dos estudados pelo professor Castanhar e 
mostra o potencial do empreendedorismo como fator agregador de negócios. Fundada em 
1967, a Moval é atualmente a segunda maior fabricante de móveis do País e mexeu 
profundamente com a vida de Arapongas, município paranaense de cerca de 80 mil habitantes 
onde está instalada. Quarenta anos atrás a empresa funcionava nos fundos de uma casa, 
fabricava cerca de 600 peças por mês, tinha dez funcionários e sua receita ficava em torno de 
R$ 200 mil anuais. Eram móveis feitos de pinho, de baixo custo.  
 
Crescimento rápido 
A percepção de que os consumidores queriam produtos mais funcionais e de melhor qualidade 
levou à contratação de profissionais experientes, não só para ativar canais de vendas, mas 
também para abrir outros, de acesso a capital e a financiamentos. Resultado: em um ano a 
Moval tinha ampliado seu mercado e atingia outras cidades do Paraná, além de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul. Para atendê-las, já produzia 6 mil peças por mês, com maior variedade e 
mais qualidade. Isso teve um efeito na receita, que subiu dez vezes.  
 
A produção crescia com as inovações tecnológicas adotadas, assim como o faturamento e o 
número de empregados. Mas foi em 1972 que a Moval tomou uma decisão estratégica para o 
município: construiu uma nova fábrica no Distrito Industrial de Arapongas, que a prefeitura 
criara seis anos antes. Com a nova área de produção e equipamentos importados, a Moval 
passou a fabricar 25 mil peças mensais, o que lhe permitiu aumentar cada vez mais sua 
carteira de clientes. 
 
Em 2007, a empresa, que planeja novo investimento em expansão, emprega cerca de 850 
pessoas, produz mais de 85 mil peças por mês e é um dos maiores consumidores de chapas de 



madeira do País. As vendas externas, para mais de 50 países, respondem por 10% do 
faturamento total. Segundo seu diretor financeiro, João Carlos Martins Cava, filho do fundador, 
João Martins Cava Filho, a Moval procura preservar os valores sociais e ambientais, utilizando 
matérias-primas renováveis provenientes de cultivos florestais.  
 
 
“Buscamos constantemente novas tecnologias, tanto nacionais como internacionais, e assim 
incentivamos a produtividade e o crescimento econômico do País”, frisa Cava. Ele lembra que 
há quatro décadas a Moval se instalou numa região onde não havia praticamente nada e que é 
hoje um dos principais pólos moveleiros do Brasil, dado constatado pelo trabalho do professor 
Castanhar. “Por causa da Moval, Arapongas tem cerca de 150 empresas, todas locais e 
familiares, que geram cerca de 8 mil empregos diretos e tornaram a cidade o município com o 
maior produto industrial per capita do Paraná”, confirma ele. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O professor Castanhar, da FGV-RJ: pesquisa inédita constatou que os brasileiros são 
empreendedores. 

 
“Buscamos constantemente novas tecnologias, tanto nacionais como internacionais, e assim 
incentivamos a produtividade e o crescimento econômico do País”, frisa Cava. Ele lembra que 
há quatro décadas a Moval se instalou numa região onde não havia praticamente nada e que é 
hoje um dos principais pólos moveleiros do Brasil, dado constatado pelo trabalho do professor 
Castanhar. “Por causa da Moval, Arapongas tem cerca de 150 empresas, todas locais e 
familiares, que geram cerca de 8 mil empregos diretos e tornaram a cidade o município com o 
maior produto industrial per capita do Paraná”, confirma ele. 
 
O Brasil na média 
Muito se fala nas altas taxas de mortalidade das pequenas empresas brasileiras e dos 
obstáculos burocráticos, das altas taxas de juros e da elevada carga tributária que elas têm de 
superar. Mas de acordo com a análise de Castanhar, o encerramento de empresas no Brasil 
não está muito acima do registrado em outros países. “Na Nova Zelândia, por exemplo, a taxa 
de mortalidade após cinco anos é de 57,5%. Em São Paulo, de 56%, e no Brasil todo, 59,9%. 
Ou seja, os dados são próximos, especialmente se considerarmos que a Nova Zelândia é 
freqüentemente citada como um país com baixa ou nenhuma burocracia e que apóia a criação 
de empresas”, avalia o professor. 
 
Ele diz que, se for considerada a quantidade de empresas formadas menos o número de firmas 
fechadas dividido pela população economicamente ativa da região (a taxa líquida de criação de 
empresas) na década de 90, o resultado será maior no Brasil que na Alemanha. O fluxo de 
criação é que é um fator estratégico. “E sendo elevado, como é no Brasil, as empresas que 
sobrevivem se tornam eficientes, adaptadas a um ambiente hostil e competitivas local e 
globalmente, e capacitadas para contribuir de forma importante para o desenvolvimento”, 
salienta Castanhar. E como o País, pelo perfil jovem de sua população e pelas características 
econômicas e culturais da sociedade, tem grande quantidade de “candidatos a empreendedor”, 
isso poderia ser considerado um recurso estratégico para o crescimento. “Nesse tópico, o 

Brasil tem uma posição privilegiada em comparação aos seus 
competidores, sejam eles países emergentes, sejam 
desenvolvidos.” 
 
 
 
 



Auckland, maior cidade da Nova Zelândia, país com fama de pouca burocracia e de apoio ao empreededorismo: taxa 
de mortalidade de empresas equivale à do Brasil. 
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