
Pequenas do sul aumentam sobrevivência, mas ficam abaixo da média nacional 
 
As micro e pequenas empresas brasileiras estão sobrevivendo mais. É o que mostra a mais 
nova pesquisa realizada pelo Sebrae, divulgada nesta segunda-feira. Segundo o levantamento, 
78% das empresas de pequeno e médio porte abertas entre 2003 e 2005 no Brasil 
mantiveram-se ativas.  
 
O resultado é bastante superior ao verificado na pesquisa anterior (2000-2002), quando o 
índice não passou de 50,6%. No caso da Região Sul, os empreendimentos também 
aumentaram a taxa de sobrevivência - mas ficaram abaixo da média nacional. Mesmo com a 
tradição do Sul de apresentar bons indicadores educacionais – fator determinante para a 
condução e continuidade de um empreendimento, de acordo com o próprio Sebrae –, os três 
Estados do Sul apresentam números menos expressivos do que Sergipe e Piauí, por exemplo.  
 
Os dois Estados nordestinos alcançaram índices de 85,3% e 84%, respectivamente - bem à 
frente de Paraná (74,8%), Santa Catarina (75,9%) e Rio Grande do Sul (77,5%). Magaly 
Albuquerque, consultora da unidade de gestão estratégica do Sebrae nacional, prefere ver a 
comparação sob outra ótica.  
 
Para Magaly, além de taxas de escolaridade, há diversos fatores que devem ser levados em 
conta em uma comparação entre Estados, como contextos econômicos regionais, incentivos 
governamentais de cada Estado e até mesmo a base dos números de crescimento. “É 
equivocado comparar dados entre Estados.  
 
Se olharmos sob outro ponto de vista, veremos que o índice de sobrevivência das empresas do 
Sul passou da média de 41,1% para 76,1% segundo os novos dados”, aponta Magaly, 
informando que a margem de erro da pesquisa é de até quatro pontos percentuais. Naira 
Libermann, gerente de pesquisa e desenvolvimento de solução do Sebrae-RS traz mais uma 
explicação para os números.  
 
Para Naira, a convenção de que a Região Sul registra os melhores indicadores de educação não 
se traduz diretamente no cenário das empresas. “Não podemos nos deter na oferta de 
educação.  
 
O questionamento é: os empresários estão buscando a capacitação disponível?”, questiona. 
Naira concorda com a distinção entre os números de cada Estado. “O desempenho do Sul é 
ótimo. Temos que pensar no nosso histórico. Não podemos comparar bananas com laranjas”, 
opina. 
 
Disponível em: <http://www.amanha.com.br>. Acesso em 27 ago. 2007 
 


