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Acontece de 16 a 22 de novembro a Semana Global do Empreendedorismo, evento que ocorre 
anualmente em 90 países e deve envolver 2 milhões de pessoas no Brasil. A iniciativa, que 
prevê seminários e palestras em empresas e no governo, vai contar com a participação do 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 
da Universidade de São Paulo (USP) - além da Natura e do Santander. A edição do ano 
passado, a primeira no Brasil, mobilizou 1,4 milhão de pessoas no país. 
 
"Empreendedorismo é toda ação que gera valor por meio da criação ou expansão da atividade 
econômica, com a identificação de novos produtos, processos ou mercados", explica Fabio 
Tran, diretor de pesquisa da Endeavor, entidade responsável pelo evento no Brasil. 
 
Idealizada pelo primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, a Semana Global do 
Empreendedorismo foi realizada pela primeira vez na Inglaterra, em 2004. No Brasil, o evento 
inclui a campanha Bota pra Fazer, que pretende estimular o espírito empreendedor de 
empresários locais por meio da divulgação de casos exemplares de superação. 
 
De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), indicador que mede o nível de 
empreendedorismo em 43 países, os novos negócios no Brasil são menos inovadores que a 
média mundial - 84% das empresas não criam novos produtos, 86% usam tecnologias com 
mais de cinco anos e 65% atuam em mercados saturados. "Há uma baixa perspectiva de 
crescimento de novos negócios. Quase 80% deles pretendem gerar, de acordo com o GEM, no 
máximo cinco empregos", afirma Tran. 
 
Segundo o Programa de Indicadores de Empreendedorismo (EIP) da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), seis fatores definem o empreendedorismo 
de um país - cultura, educação, pesquisa e desenvolvimento, acesso a capital, condições de 
mercado favoráveis e bom ambiente regulatório. "Os quatro primeiros são mais vinculados à 
abertura de novas empresas e os dois últimos são pré-condições para qualquer companhia em 
atividade no Brasil", avalia Tran. 
 
Embora os indicadores gerais tenham se mantido em um patamar estável nos últimos anos, a 
Endeavor nota uma melhoria no perfil do empreendedorismo local. "Até 2007, prevaleciam 
iniciativas por necessidade, atreladas à falta de oportunidades de emprego e à baixa atividade. 
Mas em 2008 o GEM mostrou uma inversão na tendência, registrando pela primeira vez uma 
maioria composta de empreendimentos por oportunidade." Na última pesquisa GEM, divulgada 
em março, o Brasil foi considerado o terceiro mais empreendedor entre os países do G-20, 
atrás de Argentina e México.  
 
Para Renato Fonseca, consultor do Sebrae-SP, o aumento do empreendedorismo também se 
dá por conta de leis recentes, como a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e a Lei do 
Empreendedor Individual. "Elas possibilitam a formalização de negócios que dificilmente 
seriam oficializados sem os estímulos do governo." 
 
Um dos casos que devem ser enfocados no evento é o da SuperBac, empresa criada em 1995 
por Luiz Chacon Filho. De uma família de biólogos, o empresário montou o negócio motivado 
por estudos que provavam que as bactérias poderiam ser utilizadas para degradar resíduos 
orgânicos em um processo natural e sustentável. Hoje, a companhia fornece soluções de 
biotecnologia para agronegócio, saneamento, energia e varejo.  
 
Em 2006, a empresa adquiriu a americana Bio-Green Planet. Em seguida, abriu fábricas no 
Brasil, EUA e Colômbia. A SuperBac faturou R$ 9 milhões em 2008 e deve fechar o ano com 
R$ 17 milhões no caixa, graças à expansão na área de fertilizantes naturais, biodefensivos e 
bioestimulantes. "Cerca de 70% dos resultados da companhia são investidos em pesquisa e 
desenvolvimento", diz Chacon. 
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