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O empreendedo-
rismo no Brasil
não é tão vigo-
roso como se
desejaria, mas
o crescimento

econômico com a inflação sob
controle tem estimulado o sur-
gimento de um maior número
de empresas com melhores
possibilidades de êxito. Segun-
do o último levantamento do
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
de São Paulo (Sebrae-SP), a ta-
xa de mortalidade dessas em-
presas, no primeiro ano de fun-
cionamento, é de 27%, taxa ain-
da elevada, mas que mostra
uma melhora em relação a
2000, quando era de 35%. Há
também um nítido avanço no
nível de escolaridade dos no-
vos empreendedores e de fre-
quência a cursos especializa-
dos em administração e plane-
jamento empresarial, ofereci-
dos pelo próprio Sebrae ou por
estabelecimentos de ensino.

Segundo a pesquisa, 83% dos
que abriram novas empresas
em 2007 completaram, pelo
menos, o ensino médio. Em
2000, eles eram 70%. Também
aumentou a porcentagem da-
queles que se tornaram em-
preendedores para aproveitar
oportunidades de negócios sur-
gidas no mercado, que é hoje
de 78%, em comparação com
60% no início da década. Mui-
tos foram levados a trabalhar
por conta própria por necessi-
dade. Essa parcela tende a de-
crescer, já tendo sido compro-
vado que os empreendedores
que se lançam no mercado
com vocação empresarial têm
mais chances de prosperar.

Com o passar do tempo, au-
menta a porcentagem das no-
vas empresas que sucumbem
por falta de clientes, insuficiên-
cia de capital, desentendimen-
to entre os sócios, problemas
administrativos, etc. Mas estas
também vêm diminuindo. No
período de quatro anos a con-
tar de 2004, 50% das novas em-
presas do Estado de São Paulo
que sobreviveram ao primeiro
ano fecharam. Em cinco anos,
as atividades foram encerradas
em 58%. Mas, em 2000, quan-
do a pesquisa começou, a taxa
de mortalidade das empresas,
após cinco anos, era de 71%.

Durante o período de retra-

ção econômica, entre o último
trimestre de 2008 e o primeiro
semestre de 2009, caiu o núme-
ro de aberturas de empresas.
Mas com a reaceleração da eco-
nomia houve um aumento sig-
nificativo de novos empreende-
dores. Isso se reflete na melho-
ria dos níveis de emprego. A
porcentagem varia de uma re-
gião para outra, mas, no côm-
puto geral, verifica-se pelos úl-
timos dados do Ministério do
Trabalho que as micro e peque-
nas empresas foram responsá-
veis por 71,3% do saldo líquido
de empregos gerados em maio
deste ano, confirmando a ten-
dência dos meses anteriores. A
maior parte (48,0%) das vagas
foi oferecida por empreendi-
mentos com até quatro traba-
lhadores, vindo em seguida os

que empregam entre 20 e 99
funcionários.

Apesar da burocracia para
abrir uma empresa no Brasil e
do peso dos impostos, pouco
aliviado pelo uso do Simples,
das dificuldades para obtenção
de crédito e de formar uma
clientela, é grande o número
de jovens que se sentem esti-
mulados a empreender. A pes-
quisa revelou que a idade mé-
dia dos novos empreendedo-
res é de 37 anos. O maior por-
centual (49%) está na faixa de
25 a 39 anos, seguido pela faixa
de 40 a 49 anos (24%). Não são
raros os casos de pessoas que,
pela experiência adquirida no
trabalho para terceiros, localiza-
ram nichos de mercado que as
animaram a montar o seu pró-
prio negócio, passando de em-
pregados a empregadores.

Isso se explica principalmen-
te porque no começo de sua vi-
da profissional as pessoas têm
mais disposição para disputar
espaço no mercado e são mais
abertas a iniciativas inovado-
ras, especialmente na área de
novas tecnologias, moda e turis-
mo. O tema foi pesquisado pelo
Sebrae em 4 mil micro e peque-
nas empresas, tendo sido apura-
do que 43% delas são inovado-
ras em termos de produtos, pro-
cessos e mercados.

São hoje muito poucos os em-
presários que constituem em-
presas sem ter capacidade para
fazer uma análise de mercado
ou um bom levantamento de
custos. O êxito não depende só
de conhecimento técnico ou ad-
ministrativo. Pelo que se consta-
ta, a melhor formação educacio-
nal vem fortalecendo a vontade
de empreender no Brasil.
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Conselho de Administração

O governo demo-
rou para tomar
a decisão, con-
firmada há al-
guns dias, de in-
tervir na admi-

nistração de portos estaduais
que descumprem contratos ou
operam em condições precá-
rias, prejudicando a competiti-
vidade do País, pois os proble-
mas são conhecidos há bastan-
te tempo pelas autoridades e,
sobretudo, pelos usuários.

Mas não era só o governo di-
retamente, por meio da Secre-
taria Especial de Portos (SEP),
que vinha protelando uma
ação efetiva para melhorar a
gestão de sete portos adminis-
trados por governos estaduais.
No caso dos portos da Amazô-
nia, há mais de três anos a
Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários (Antaq) – en-
carregada de garantir a opera-
ção dos portos segundo pa-
drões de eficiência, segurança,
regularidade e pontualidade,
entre outros critérios – vinha
tentando resolver irregularida-
des contratuais e forçar as ad-
ministrações portuárias a me-
lhorar seu desempenho.

A intervenção federal, como
mostrou reportagem no Esta-
do de quarta-feira, será feita
em diferentes graus. Em alguns
portos, como o de Paranaguá
(PR), o segundo mais importan-
te do País em movimentação de
carga e por isso considerado es-
tratégico no plano portuário na-
cional, e o de Rio Grande (RS), o
governo federal ampliará sua
participação na gestão, para ter
o controle do programa de inves-
timentos em modernização ou
ampliação. No caso dos portos

da Amazônia, entres eles o de
Manaus (AM), vai constituir
uma comissão que definirá os
critérios técnicos para a União
retomar seu controle.

Entre os problemas detecta-
dos nesses portos estão – além
de descumprimento de contra-
tos e operação deficiente – a sus-
peita de irregularidades na licita-
ção de áreas para terminais por-
tuários privados, pressões e in-
terferências políticas na utiliza-
ção dos recursos destinados pe-
lo governo federal e problemas
de administração que levaram,
por exemplo, à interdição tem-
porária do Porto de Paranaguá
por fiscais do Instituto Brasilei-

ro do Meio Ambiente (Ibama).
O caso de Paranaguá, ocorri-

do em julho, retrata pelo menos
dois problemas da administra-
ção pública. Um é o descaso
com que muitos administrado-
res lidam com questões ambien-
tais. A administração dos Portos
de Paranaguá e Antonina, subor-
dinada ao governo do Estado do
Paraná, já tinha sido advertida
de que estava descumprindo a
legislação ambiental e os com-
promissos assumidos com o Iba-
ma para regularizar a situação.
Por diversas vezes foi advertida
de que, se não tomasse as provi-
dências necessárias, o porto po-
deria ser interditado.

Outro problema era o excesso
de poderes de um fiscal do Iba-
ma lotado em qualquer de suas
unidades regionais, que podia,

sem consultar a alta direção do
instituto, suspender todas as
operações do segundo maior
porto do País, como acabou fa-
zendo. A interdição do porto foi,
sensatamente, desautorizada
pela Justiça. Alguns dias depois
a direção do Ibama retirou dos
fiscais os poderes excessivos de
que eles dispunham, condicio-
nando o embargo de obras e de
atividades consideradas de inte-
resse público – como portos, ae-
roportos, hidrelétricas e rodo-
vias – à prévia avaliação do presi-
dente do instituto.

Persiste, porém, o problema
da qualidade da gestão dos por-
tos, que agora o governo federal
pretende resolver por meio da
intervenção, total ou parcial, e
até da retomada do controle dos
terminais pela União.

No caso de Paranaguá, a admi-
nistração estadual será preserva-
da, mas “vamos tratar como se
fosse uma administração feita
pela União”, disse o secretário
dos Portos, Pedro Brito, à repór-
ter do Estado Renée Pereira.
No de Rio Grande, cuja adminis-
tração sofria interferências polí-
ticas e não tinha independência
– razão pela qual foi obrigada a
assinar com a Antaq um termo
de ajustamento de conduta –, a
gestão da SEP, segundo Brito, “é
sinal de alerta para o que pode
ocorrer no futuro, se não hou-
ver melhora na administração”.

Quanto aos portos da Amazô-
nia, a SEP espera que em 90 dias
as comissões concluam seus re-
latórios, para então decidir o
que fará. Não será simples para a
União retomar o controle, pois
a gestão dos portos foi transferi-
da pelo governo do Estado para
empresas privadas.
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Uma combinação
tóxica de retroces-
so econômico, infla-
ção acelerada e cri-
minalidade inconti-
da deverá subtrair
do caudilho Hugo
Chávez nas elei-

ções legislativas de 26 de setembro
próximo o controle absoluto que
exerce desde 2005 sobre a Assem-
bleia Nacional, o Parlamento vene-
zuelano. Naquele ano, a oposição co-
meteu o erro monumental de boico-
tar a votação, para não conferir legiti-
midade à disputa nem ao colegiado
que dela resultaria, com previsível
maioria chavista.

Com isso, o autocrata pôde contar
quantas vezes quis com o endosso
parlamentar aos seus projetos de edi-
ficação do regime bolivariano sobre
as ruínas do estado democrático, ou,
como ele diria, o entulho das liberda-
des burguesas. Por exemplo, a Assem-

bleia transformou em letra morta o
resultado – adverso aos desejos de
Chávez – do plebiscito de 2007 sobre
a reforma constitucional que lhe da-
ria a oportunidade de se tornar presi-
dente vitalício, ao permitir que se re-
candidatasse indefinidas vezes.

Objetivamente, o lado bom disso –
embora não para o aqui e agora dos
venezuelanos – foi a comprovação de
que, à vontade para mandar e des-
mandar, Chávez apenas conseguiu
empilhar desastres nas mais diversas
áreas de atuação do governo. De tal
modo devastou as finanças públicas
que foi obrigado até a cortar gastos
com os programas sociais que seriam
o porta-estandarte do seu pretenso
socialismo do século 21.

A deterioração da economia e da in-
fraestrutura venezuelanas, com a des-
truição da capacidade produtiva na-
cional, a falta de alimentos e o racio-
namento de energia – em um país
que flutua sobre um mar de petróleo

–, se exprime em números devastado-
res. As reservas internacionais vene-
zuelanas, em queda acentuada, não
passam hoje de US$ 13,1 bilhões. A Ve-
nezuela vive o segundo ano consecu-
tivo de recessão, sem indícios de reto-
mada à vista.

À queda de 3,28% do PIB em 2009
deverá se somar um novo naufrágio,
estimado entre 3% e 6% negativos, na
contramão da maioria das economias
emergentes. O que aumenta na repú-
blica chavista são a inflação e a violên-
cia. No ano passado, os preços subi-
ram 25%. A previsão para 2010 é de
40%. A criminalidade – a maior preo-
cupação dos venezuelanos – supera a
de qualquer outro país da América
do Sul. No decênio terminado em
2009, o número de assassínios por
ano praticamente quintuplicou, che-
gando a 19 mil.

De janeiro a julho último, Caracas
registrou a média de 140 homicídios
por 100 mil habitantes. Em São Pau-

lo, para se ter ideia, a proporção é da
ordem de 11. Calcula-se que 1 em ca-
da 5 policiais está mancomunado
com o crime. Em meio a tantas des-
graças, não admira que a lona do cir-
co chavista esteja cedendo. A popula-
ridade do caudilho caiu de 70% em
2008 para 36% essa semana. A sua
aprovação é ainda majoritária apenas
na classe E, no piso absoluto da pirâ-
mide social. Quase 60% dos venezue-
lanos de todas as classes culpam Chá-
vez pessoalmente por suas agruras.

Em tese, esse quadro deveria mu-
dar acentuadamente a distribuição
das 163 cadeiras da Assembleia Na-
cional. Nas pesquisas, entre os eleito-
res que já firmaram a sua intenção
de voto nas eleições de 26 de setem-
bro, a Unidade Democrática, uma
coalizão de 16 partidos antichavistas,
somada às legendas independentes,
bate o Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), do governo e
seus aliados, por 14 pontos. Na reali-

dade, essa vantagem pode não se tra-
duzir na relação de forças das banca-
das parlamentares.

Isso porque, além do sistema de vo-
to distrital adotado no país, que ten-
de a distorcer a relação entre sufrá-
gios recebidos e cadeiras conquista-
das, Chávez espertamente fez apro-
var uma reforma eleitoral – na verda-
de, um casuísmo – que modificou a
composição das circunscrições eleito-
rais e reduziu a representação parla-
mentar dos oito Estados mais populo-
sos, governados pela oposição. Com
isso, ainda que não recorra à fraude,
o autocrata poderá ter no Congresso
a maioria que lhe faltar nas urnas.

De todo modo, tudo indica que
não reterá a maioria absoluta dos as-
sentos com a qual tem podido apro-
var as emendas constitucionais que
dão um simulacro de legitimidade ao
seu projeto totalitário. Um ano antes
da próxima eleição presidencial, isso
significa muito.
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A nova cena venezuelana

● “O comentário dele é símbolo de um pensamento pobre de
quem esquece o que sofreram os judeus desde a Antiguidade.”
JOSÉ EDIVALDO SOBRINHO

● “Ovadia Yosef sempre teve credibilidade. As notícias mostram
como os judeus vêm sofrendo com as calúnias de sempre.”
SILVIO SOUZA

● “Comentário de um senil que perdeu oportunidade de calar a
boca, para dizer o mínimo. Ele não reflete a opinião israelense.”
EDUARDO FINGER

“Esse PT é uma piada: pinta
e borda e se dá de inocente.
Nunca antes neste país
houve tanta cara de pau!”

LAERT PINTO BARBOSA / SÃO
PAULO, SOBRE QUEBRA DE SIGILO
laert_barbosa@ig.com.br

“Nada mais enfadonho e
falso, todos de corpo
e mente maquiados. E nós,
cegos, caminhando para
a guilhotina...”

JORGE DE AZEVEDO PIRES /
RIBEIRÃO PRETO, SOBRE O
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
jorpires@uol.com.br

“Um festival de besteiras
que assola o País (o Febeapá
do Stanislaw Ponte Preta)”

JAIRO P. GUSMAN / SÃO PAULO,
IDEM
jairogusman@gmail.com

lo bem; os outros nunca podem
estar certos, porque agem sem-
pre pelo mal. Eles são compassi-
vos, generosos, desprendidos, jus-
tos; os outros, os “burgueses e
seus aliados”, são exploradores
do povo, insensíveis e reacioná-
rios. Torcem contra o Brasil.
EUCLIDES ROSSIGNOLI
euros@ig.com.br
Itatinga

O crime continuado...

Antes a minha sensação era de in-
dignação, agora é de medo e in-
justiça. Sou apartidário, mas, aci-
ma de tudo, cidadão brasileiro, e
como tal não posso assistir, ape-
nas pasmado, a tantos desman-
dos, sem ter a quem recorrer.
Pois hoje são eles, amanhã sere-
mos nós a nos defrontarmos
com o nosso sigilo devassado.
Até quando poderemos contar
com a imprensa livre para denun-
ciar tais desmandos?

ISMAEL BIAGGIO
ismaelbiaggio@htmail.com
Araras

Enquanto ainda se pode

Os jornais, unanimemente, têm
criticado a aparelhamento políti-
co do Estado brasileiro, demons-
trado ainda mais agora, com a
prova de que a Receita Federal co-
labora com espionagem de dados
fiscais sigilosos de pessoas liga-
das ao PSDB, com a finalidade de
manter o PT no poder, custe o
que custar. Não é a primeira vez
que os petistas topam tudo por
poder. No novo governo Lula/Dil-
ma, parece evidente, a imprensa
brasileira deverá sofrer as mes-
mas restrições que já ocorrem na
Venezuela e na Argentina. Então,
critiquem enquanto puderem,
srs. jornalistas.
ANTONIO DO VALE
adevale@uol.com.br
São Paulo

A qualidade da gestão
nos portos do País exige
cada vez mais uma
padronização nacional

Intervenção tardia

Estão surgindo mais
pequenas empresas,
novas e com melhores
chances de êxito

A sobrevivência das empresas
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