


dia nacional, um empatou e 11 fi-
caram abaixo dela. Na liderança da
lista está o Espírito Santo; pelos da-
dos da pesquisa, de cada cem negó-
cios abertos lá, apenas 14 fecham ao
final de quatro anos. No meio do
ranking está o Ceará, que cravou
os mesmos 78% da média; abaixo
dessa ficaram 11 Estados — incluin-
do alguns desenvolvidos, como os
três do Sul e o Mato Grosso, que é

o segundo em crescimento econô-
mico: a variação de seu PIB em
2004 (último dado disponível) foi
de 10,2%.

Escolaridade e capacitação
Para o presidente do Sebrae na-

cional, Paulo Okamotto, além do
pano de fundo da economia melhor
fundamentada, três fatores explicam
o salto de qualidade nos números
apresentados pelas PME: os novos
empreendedores têm apresentado
maior grau de escolaridade, têm pro-
curado orientação e capacitação
antes de se estabelecerem e, grande
parte deles, levam para seus negó-
cios próprios experiências empresa-
riais anteriores.

A crescente capacitação das
PME, de fato, tem sido comprova-
da. No ano passado, a Deloitte en-
trevistou 224 dessas empresas, para
produzir um ranking com as cem
que mais cresceram no período
2002/2005. Entre outras coisas, des-
cobriu que a adoção de boas práti-
cas não é estranha ao segmento. Por
exemplo, metade delas tem suas con-
tas vistas por auditores independen-
tes e 58% da amostra total e 60%
das cem que mais cresceram adotam
um plano formal de negócios. No
terreno da Governança Corporativa,
três quartos delas - tanto do total de
pesquisadas quanto das cem maiores
- ou já mantêm conselho de admi-
nistração ou planejam implantá-lo.

Segundo o diretor técnico do Se-
brae, Luiz Carlos Barboza, o nível
de sobrevivência atingido agora co-
loca o País "num conjunto expres-
sivo de países". No período de 2000
a 2002, enumerou, a taxa de sobre-
vivência de pequenas empresas foi
de 87,6% na Austrália, 81,9% na

Inglaterra, 75% em Cingapura, 74%
nos EUA, 72,6% em Portugal,
72,4% na Itália e 71,3% na Finlân-
dia. Brasil registra agora, segundo
ele, o que aconteceu com aqueles
países "num período imediatamen-
te anterior", quando os percentuais
de sobrevivência ficavam entre 50%
e 65%. Cingapura, por exemplo,
passou de 62% em 1994 para 75%
em 2002; na Inglaterra, a taxa era
de 65,6% em 1995 e foi para 81,9%
em 2003.

Oportunidade X necessidade
No final da década passada o Bra-

sil festejava o fato de ser um dos paí-
ses que tem mais empreendedores do
mundo. Foi até líder na área, em 2000,
quando passou a integrar o projeto
Global Entrepeneurship Monitor
(GEM), a mais completa avaliação



internacional do gênero, uma inicia-
tiva do Babson College em parceria
com a London Business School.

O próprio GEM, ao afinar suas
pesquisas, mostrou depois que não é
bem assim. Descobriu que nos paí-

ses de renda alta, em cada grupo de
dez empreendedores, 9 decidiram ser
seus próprios patrões por oportuni-
dade - isto é, por absoluta convic-
ção - e apenas um foi por esse cami-
nho por necessidade, ou seja, por não

ter outra forma de ganhar a vida. Nos
países de renda média, a proporção
é de 3 por l, enquanto no Brasil há
um empate, isto é para cada empre-
endedor por oportunidade há um
por necessidade.

Dessa forma, curiosamente o
emprego formal entra nas estatísti-
cas quase como adversário do empre-
endedorismo no País. De acordo
com os números do GEM, 9,7% dos
titulares de empresas pequenas as
abandonam se conseguem uma ocu-
pação assalariada; entre os que se tor-
naram empreendedores por neces-
sidade, a proporção vai a 43%.

Apesar disso, o Brasil continua
bem colocado no ranking — 10a po-
sição no ano passado. E, embora use
outra métrica, o GEM confirma,
até mesmo com dados mais atuali-
zados, o que a pesquisa "Taxa de
Sobrevivência e Mortalidade das
Micro e Pequenas Empresas" do Se-
brae mostra agora: a descontinui-
dade dos empreendimentos menores
tem caído rapidamente no País: de
8,1% dos estabelecidos em 2002,
para 4,5% no ano passado.

Text Box
Fonte: Razão Contábil, ano 4, n. 41, p. 54-56, set. 2007.




