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Brasil é o 10º no
ranking dos mais
empreendedores
Pesquisa mostra que número de empresas mais
duradouras aumentou, porém ainda falta inovação
Ana Paula Lacerda

O Brasil é o décimo país mais
empreendedor do mundo. Cerca de 11,65% da população economicamente ativa (ou seja,
13,7 milhões de brasileiros) está
abrindo ou abriu um negócio
próprio nos últimos 42 meses.
Os números são da pesquisa do
GlobalEntrepreneurship Monitor (GEM), divulgada ontem,
queavalia osníveisdeempreendedorismo em 42 países.
Noano passado,oBrasilaparecia como o 7º colocado. “A
queda ocorreu porque novos
países entraram na avaliação, e
tinham índices maiores que o
brasileiro”, explica a coordenadora-técnica do GEM no Brasil,
Simara Greco. “Mas o índice de
empreendedorismo se mantém
o mesmo do ano passado.” O
Paísficou atrásde Peru,Colômbia, Filipinas, Jamaica, Indonésia, China, Tailândia, Uruguai e
Austrália.
Uma outra lista do GEM
apontou uma mudança positiva: aumentou o número de empresas brasileiras com mais de
42 meses. O percentual delas
tem crescido regularmente, e
subiu de 7,6% das empresas em
2003 para 12,9% em 2006 (um
total de 14,2 milhões de empreendimentos com mais de
três anos e meio). “Pode ser um
sinalde que oambientebrasileiroestáse tornandomaisfavorávelaoempreendedorismo”,avalia Simara.
Astaxasdeempreendedorismo inicial tendem a ser mais altas nos países de renda média
do que nos países de renda alta.
Osúltimoscolocadosdalistageral deste ano foram Emirados
Árabes (3,74%), Itália (3,47%),
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Suécia (3,45%), Japão (2,90%) e
Bélgica (2,73%).
“A explicação para isso é que
nestes países as pessoas normalmente empreendem só
quando têm uma boa oportunidade. A Austrália é exceção, lá
se empreende muito e por boas
idéias”, explica a coordenadora. “No Peru, na Colômbia e no
Brasil, por exemplo, ainda há
muitas pessoas que empreendem por necessidade, ou seja,
porque estavam sem emprego
e precisavam de uma fonte de
renda.”
Atualmente, para cada empresaquesurgeporoportunidade, outra surge por necessidade. “Já tivemos índices piores”,
afirma o presidente do Sebrae,
PauloOkamotto.“Aindahámui-

to a fazer, mas é bom saber
que os empreendimentos
por necessidade deixaram
de ser maioria no Brasil.” Ele
afirmaque, para quehaja um
maior número de empreendedores por oportunidade, o
País precisa crescer economicamente.“Primeiro,aeconomia tem de andar. Depois,
manter políticas públicas
queestimulemoempreendedorismo.”
Ele afirma que, com a Lei
Geral das Micro e Pequenas
Empresas, que entra em vigor em julho, a situação dos
novosempreendedoresdeve
melhorar. “Haverá simplificações que beneficiarão os
pequenos empresários. Para
o próximo ano, os índices podem estar ainda melhores”,
diz Okamotto.
INOVAÇÃO

Se analisado o potencial de
inovação dos empreendimentos brasileiros, 52,7%
dosempreendedores iniciais
e 60,3% dos empreendedores estabelecidos administram empresas que o GEM
classificou como de “mínimo
potencial de inovação”. Ou
seja, são empreendimentos
semelhantes a diversos outros já existentes, sem tecnologia ou gestão avançada.
“Esse quadro está muito
ligado a fatores de educação
e cultura no Brasil”, explica
Silmara. “Muitas pessoas
não têm acesso a conhecimento tecnológico ou administrativo,oumesmonãotentam criar uma empresa diferenciada.Aculturaempreendedora ainda está em desenvolvimento no Brasil.” ●

ESFORÇO PRÓPRIO – Míriam sempre quis ter uma empresa; hoje comanda sete pessoas na Pão da Villa

Mulheres têm papel de destaque
5,5 milhões de brasileiras tocam negócios próprios
Marianna Aragão

A baiana Míriam Almeida trabalhou 17 anos em um grande
banco estrangeiro. Já coordenou equipes de mais de 100 funcionários e recebeu propostas
de trabalho de outras companhias de grande porte. Há quatro anos, jogou para o alto o
bom salário, a segurança e o
prestígio que tinha na empresa
e se arriscou a abrir um negócio
próprio. “Era meu grande sonho, desde estudante.”
Hoje,nosfundosdeumsobrado na Vila Mariana, zona sul de
SãoPaulo, elacomanda um grupo de sete trabalhadores que
produzem pãezinhos recheadoscomqueijo,umareceitaherdada da mãe. “O grande segredo é a massa, que precisa descansar duas vezes para ficar fofa. É um pão baiano de verdade”, diz Míriam, que veio há 12

anos de Ilhéus (BA) para a capital paulista. Em menos de quatro anos, a pequena cozinha industrial viu a produção aumentar de 100 para 10 mil unidades
por dia. Supermercados como
o Pão de Açúcar e o sofisticado
empório Casa Santa Luzia vendem o quitute da baiana.
AforçademulherescomoMíriam colocou o Brasil em décimo lugar no ranking do empreendedorismofeminino mundial, segundo dados da pesquisa Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) divulgada ontem. De acordo com a pesquisa,
5,5 milhões de brasileiras – ou
9,61% da população feminina –
são donas do próprio negócio.
Elas desbancaram países como
França (2,53%), Suécia (2,43%)
e Bélgica (1,04%). Os empreendedoreshomensocupamodécimo segundo lugar no ranking
mundial, com taxa de 13,74%.

Segundo o presidente do Sebrae,PauloOkamotto,oresultado da pesquisa apenas ilustra a
maior presença da mulher no
mercado de trabalho. E destaca
ofato de elas estarem empreendendo por motivos diferentes.
“Antes, elas buscavam apenas
ajudar na renda doméstica.
Agora, querem realizar o sonho
de ser empresária.”
O estudo revelou ainda que
58,4% dos empreendedores começamemsetoresdebaixaconcorrência. Segundo Míriam,
atuar desde o início num nicho –
o de buffets e supermercados –
foi a saída para não ser sufocada pela concorrência. “Existem
padarias maravilhosas em São
Paulo. Sabia que seria difícil
concorrer com elas.” Só agora,
com mais de 300 fiéis clientes
na agenda, ela pensa em vender
os pãezinhos também no varejo. ● COLABOROU A.P.L.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 abril. 2007. Economia, p. B18.
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Bancos do País avançam em sustentabilidade
Instituições financeiras levam cada vez mais em conta questões socioambientais na hora dos financiamentos
ERNESTO RODRIGUES/AE–27/10/2004

Mariana Barbosa

Ainda que a imagem dos bancos perante a sociedade não sejadas mais positivas,asinstituições financeiras brasileiras estão liderando um movimento
mundialderesponsabilidadesocioambiental. O Brasil é o país
que possui o maior número de
signatários dos Princípios do
Equador (PE), diretrizes socioambientais a serem adotadas no financiamento de projetos acima de US$ 10 milhões.
Dentre os 51 signatários, estão Unibanco, Bradesco, Itaú e
Itaú BBA, Banco do Brasil e
ABN Amro Real. Essa liderança dos bancos brasileiros é destaque em dois relatórios internacionais recentes sobre o setorfinanceiro, umdo Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente(UNEP)eoutrodoInternational Finance Corporation (IFC), braço privado do
Banco Mundial.
De acordo com o relatório
“Sustentabilidade Bancária”,
do IFC, publicado no final de
março, a liderança dos bancos
brasileiros tem como origem,
entre outras razões, a atuação
de organizações não-governamentais, que desde o ano 2000
vêm pressionando os bancos a
assumirem responsabilidades
na concessão de empréstimos.
“Realmente tivemos avan-

CONCESSÃO – Para Cristopher Wells, rigor no crédito será uma contribuição dos bancos à sociedade

ços significativos nesses últimos sete anos”, diz o diretor da
AmigosdaTerra,RobertoSmeraldi. “Em 2000, quando mandamos um primeiro questionário aos bancos sobre a questão
do financiamento sustentável,
eles diziam que não tinham nada a ver isso.” Smeraldi conta
que foram dois anos de conscientização, mostrando para os
bancos os riscos da concessão
de crédito para projetos não
sustentáveis.

O primeiro a aderir foi o ABN
AmroReal, cujo comportamento, diz Smeraldi, acabou por
contaminar toda a indústria financeira. Entre 2002 e 2003, a
AmigosdaTerrafezumprogramadetreinamento deconscientização para gerentes de todas
as 850 agências à época. “Fomos de agência em agência, de
Manaus a Porto Alegre, habilitando gerentes a identificar riscos”, diz Smeraldi.
Quando a discussão dos PE

surgiu, em 2004, as ONGs também tiveram um papel influente para convencer os bancos a
aderir. Na avaliação de Smeraldi, osbancos brasileiros hoje estão conscientes da questão socioambiental, mas o caminho a
ser percorrido ainda é longo. “O
desafio é a implementação”.
Na avaliação dele, a adoção
dos PE deixou de ser um critério de excelência. “Hoje, se o
banco não exige critérios ambientais para grandes projetos,

ele está fora dos padrões.” O
próximopasso,afirma,éaincorporação de critérios socioambientais na avaliação de risco
tambémnosdemaisprodutosfinanceiros.
“Se o setor financeiro quiser
fazer alguma contribuição à sociedade, em termos de melhora
do perfil socioambiental, ele terá de adotar esse tipo de critério na concessão de crédito”,
concorda o diretor da Área de
Risco Socioambiental do ABN
Amro, Christopher Wells. A
área, que tem poder de veto no
banco, já barrou a concessão de
crédito para 46 projetos desde
2002, de um universo de 3 mil
financiamentos.
Para o Itaú BBA, a adesão
dos principais bancos do País
aosPE permitiu aobancoincorporaressaspráticasaofinanciamentodetodososprojetos.Desde 2000, o banco passou a adotar critérios socioambientais
nofinanciamento comrecursos
de organismos multilaterais,
mas não conseguia exigir os
mesmos critérios com recursos
do BNDES, por exemplo. “Antes, a gente perdia competitividade, pois outros bancos ofereciamtaxasmaisatraentes. Agora, como todos aderiram (ao
PE), todos podem cumprir”,
afirma Maria Estela Campos,
gerente de financiamento de
projetos do Itaú BBA. ●

Os riscos envolvidos
nos projetos
não sustentáveis
Para os bancos que incorporam critérios socioambientais,
emprestar recursos para projetos
não sustentáveis envolve quatro
tipos de risco. O primeiro é de
imagem, de se associar a um projeto malvisto pela sociedade. O
segundo é do crédito, dado que
empresas não sustentáveis podem não honrar pagamentos. Há
o risco das garantias: um terreno,
por exemplo, pode vir a ser contaminado com resíduos caso a empresa não tenha preocupação
ambiental. Por fim, há o risco jurídico de o banco ser processado
como co-responsável por danos
causados pela empresa. ●
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