
AUDITORIA
ICTS compra operação
brasileira da Protiviti
A ICTS, consultoria paulista especiali-
zada em gerenciamento de riscos e au-
ditoria interna, comprou a operação
brasileira da Protiviti, grupo america-
no fundado por ex-funcionários da Ar-
thur Andersen. Com a aquisição, a
ICTS incorpora dois novos serviços ao
seu portfólio. “Passaremos a contar
com o expertise da Protiviti nas áreas
de auditoria interna e riscos financei-
ros”, diz Fernando Fleider, sócio da
ICTS. Do lado da Protiviti, a transação
atende à proposta global da empresa,
com faturamento mundial de US$ 400
milhões, de expandir os negócios no
Brasil. O faturamento das duas empre-
sas soma R$ 30 milhões, valor que de-
ve dobrar, segundo Fleider, nos próxi-
mos três anos. A ICTS Protiviti tem
uma carteira de mais de 200 clientes
no País, entre eles Pão de Açúcar, Oi,
Light e Ambev, a ICTS Protiviti.

ACESSÓRIOS
Chenson investe R$ 30 mi
em CD e outlet em SP
O grupo americano Chenson, líder no
segmento de bolsas no Brasil, com 3
milhões de peças vendidas por ano, vai
investir R$ 30 milhões nos próximos
dois anos para construir um novo cen-
tro de distribuição (CD) e um outlet
em São Paulo, num terreno de 24 mil
metros quadrados, na rodovia Castelo
Branco. Atualmente, a subsidiária bra-
sileira, que faturou R$ 80 milhões em
2009 com as vendas de seus produtos
em sete mil lojas multimarcas, conta
com dois CDs, em Vitória (ES) e na

Vila Leopoldina, na capital paulista.
Depois de concluído o CD, a empre-
sa pretende inaugurar no mesmo
espaço um outlet para comerciali-
zar bolsas, mochilas e malas de suas
duas marcas, Chenson e Republic
Vix, fabricadas na China, além de
sapatos e acessórios voltados para a
classe média.

AÇÕES
Santander investe
R$ 10 mi em programa
O Banco Santander aplicou mais de
R$ 10 milhões no aperfeiçoamento
de sua plataforma de corretagem de
ações. Os 24 mil clientes da correto-
ra do banco poderão baixar o progra-
ma em seus celulares e contarão
com chats de atendimento online e
alerta de cotações por SMS, entre
outras facilidades. A Corretora San-
tander também está expandindo as
salas de atendimento instaladas em
agências bancárias, que estão à dis-
posição dos correntistas do Santan-
der e do Real. Oito novas salas serão
inauguradas em agências do Santan-
der, três delas localizadas em capi-
tais nordestinas como Recife, Salva-
dor e Fortaleza.

HOTELARIA
Blue Tree finca sua
bandeira em BH
A rede Blue Tree Hotels, da empresá-
ria Chieko Aoki, vai inaugurar seu
primeiro hotel em Belo Horizonte,
localizado no bairro da Savassi, na
região central da capital mineira.
Com o empreendimento, o grupo
Aoki, passa a operar em 8 das 12 cida-
des-sede da Copa do Mundo de
2014. O quatro estrelas, que era ad-
ministrado pela bandeira Mercure,
da Accor, começa a funcionar ama-
nhã e vai lançar um novo tipo de ser-
viço chamado Mr. and Mrs. Blue,
constituído por funcionários que
ficarão em contato próximo com os
hóspedes. “Eles poderão, até, ajudá-
los em seus negócios na cidade”, diz
Chieko. Segundo ela, o serviço deve-
rá ser estendido para as 26 unidades
da rede no Brasil.

‘Estado’ e Sebrae lançam
simulador de negócios
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Empreendedores
estão mais jovens
Estudo do Sebrae-SP revela crescimento na participação de
empresários com até 24 anos de idade na abertura de novos negócios
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N o final do primeiro semes-
tre deste ano, a agência de
publicidade Talent, de São
Paulo, recebeu alguns de

seus principais clientes, entre os
quais figuram nomes como Santan-
der, Alpargatas, Santher, Votoran-
tim Cimentos, Net, Ipiranga, Femsa
e Tilibra, entre outros, para a discus-
são do estudo batizado de “Universi-
tário, qual é a sua classe? É a C”. Dedi-
cado à análise da inserção cada vez
maior de estudantes oriundos da no-
va classe média emergente, o traba-
lho provocou discussões durante to-
da uma manhã entre os cerca de 50
participantes. “Há alguns anos, o as-
sunto atrairia a atenção de uns pou-
cos gatos pingados”, afirma Paulo
Stephan, diretor de mídia da Talent.
“Com a irreversível ascensão da clas-
se C no Brasil, o interesse cresceu.”

De acordo com o estudo, que acaba
de ser publicado pela Talent, nos últi-
mos oito anos a participação dos estu-
dantes saídos da classe C passou de
16% para 23% dos alunos matricula-
dos na cerca de 3 mil instituições de
ensino superior existentes no País.
Em números absolutos, isso repre-
senta um acréscimo de 2,1 milhões
de universitários e consumidores ao
mercado. “Esse aumento da inclusão
universitária tem como pano de fun-
do o ingresso, a partir de 2006, de 20
milhões de brasileiros na classe C”,
diz Stephan. “Some-se a isso o fato
de que, desde 2008, a renda dos 91
milhões de pessoas nela incluídos é
maior que a dos integrantes das clas-
ses A e B. ”

O aumento do contingente de uni-
versitários emergentes foi viabiliza-
do, de acordo com o estudo da Ta-
lent, pelos programas de financia-
mento estudantil, como o Prouni e o
Fies, bem como o barateamento das
mensalidades escolares – em função

da maior competição, 90% do setor es-
tão em mãos da iniciativa privada. De
uma média de R$ 860, em 1996, o valor
das mensalidades caiu para R$ 467 em
2009.

Contribuem também para esse movi-
mento a necessidade de ascender no em-
prego e atender às demandas por maior
qualificação, apresentadas pelos empre-
gadores e pelo mercado de trabalho.
“Estudos mostram que um diploma su-
perior provoca um aumento de 171% na
renda média de um indivíduo no Bra-
sil”, afirma Stephan.

Mas o que impulsiona os jovens emer-
gentes a continuar estudando? “A clas-
se C sonhava em ter iogurte no café da
manhã”, diz Stephan. “Hoje, as aspira-
ções são muito maiores. Projetam futu-
ro, além da educação.” A grande preocu-
pação dos jovens universitários dessa
faixa social é ter uma vida melhor do
que a de seus pais. Como objetos de de-
sejo, a posse de computadores e o aces-

so à internet aparecem na pole position.
“Um terço dos lares de classe C dispõe
de computadores”, diz Stephan. “A in-
ternet já tem penetração de 45% entre
essas famílias.”

Segundo levantamento do instituto
de pesquisas Ipsos Marplan, esse seg-
mento está plugado em toda a gama de
bens de consumo moderno: 51% deles
têm máquina fotográfica digital, 41%
possuem tocadores MP3, fatia que che-
ga a 33% no caso do iPod e a 94% para os
celulares. Em relação às finanças pes-
soais, esse grupo também apresenta nú-
meros promissores: cerca de 70% têm
conta em banco e 55% possuem cartão
de crédito, com um gasto médio per ca-
pita de R$ 200. “O potencial de consu-
mo dos jovens universitários da classe
C não pode ser desprezado pelas empre-
sas”, alerta Stephen. “Eles serão maio-
ria e terão grande poder nas mãos. Por-
tanto, é importante conhecê-los cada
vez mais profundamente.”

clayton.netz@grupoestado.com.br

14%
é a participação de jovens
de até 24 anos na abertura
de empresas segundo dados
do Sebrae-SP

49%
dos novos empresários têm entre
25 e 39 anos. Já a média de
idade dos empreendedores
paulistas é de 37 anos

Geração Y. Bruno Grossman, sócio diretor da Yoggi, criou a primeira empresa aos 22 anos

Naiana Oscar

Como psicólogo, Bruno Gross-
man se saiu um grande sorvetei-
ro. Ele não entendia nada de sor-
vetes, mas, aos 26 anos, já fazia
alguma ideia de como gerir o pró-
prio negócio. Afinal, vinha se
aventurando pelo mundo do em-
preendedorismo desde os 22
anos, quando abriu uma consul-
toria de marketing. Em 2008, ele
inaugurou a primeira unidade de
uma rede de sorveterias de iogur-
te, a Yoggi, e este ano já espera
faturar R$ 97 milhões, com 25
pontos espalhados pelo Brasil.

Grossman é considerado no
mercado um exemplo de suces-
so de uma geração que inicia o
negócio próprio cada vez mais
jovem. Pesquisa divulgada recen-
temente pelo Sebrae-SP mostra
que a participação de empresá-
rios de até 24 anos de idade na
abertura de novos negócios su-
biu de 4% para 14% em uma déca-
da. “É resultado de uma estatísti-

ca que não fecha: a quantidade
de jovens que deixam as universi-
dades não bate com a de empre-
gos ofertados pela economia”,
explica o diretor superintenden-
te do órgão, Ricardo Tortorella.

Soma-se a isso o alto nível de
informação (e de inquietação)
da chamada geração Y, formada
por nascidos após a década de
80. A Yoggi, de Grossman, é re-

sultado dessa combinação. Não
é fácil provar ao mercado que
um “garoto” pode administrar
milhões. Foram os contratos da
consultoria de marketing e o in-
vestimento de terceiros que ga-
rantiram a ele ter seu próprio ne-
gócio. “Já estou até calejado, ape-
sar de ser tão novo”, conta.

Os jovens também têm se des-
tacado nas franquias. Na Fran-
chising Store, consultoria que ge-
rencia 70 marcas nesse segmen-
to e seleciona franqueados, mais
de 60% dos candidatos têm até
35 anos de idade. “Apesar de te-
rem pouca experiência, esses jo-
vens estão muito ‘linkados’ ao
mercado”, diz a sócia diretora Fi-
lomena Garcia. Segundo ela, a
maioria desses jovens empresá-
rios costuma abrir o negócio em
consórcios com amigos ou com
recursos da família.

Mortalidade. A Yoggi, com se-
de no Rio, passou há pouco tem-
po por um dos períodos mais

complicados de uma empresa: o
primeiro ano. E já tem planos ou-
sados de expansão que preveem
a abertura de 300 lojas até 2012.
Segundo o estudo do Sebrae, as
chances de sobrevivência no
mercado independem da faixa
etária dos proprietários. Em
2007, por exemplo, pessoas en-
tre 18 e 24 anos foram responsá-
veis por 15% da abertura de em-

presas e por 15% do fechamento.
Entre empreendedores com
mais de 50, o índice foi de 14%.

O catarinense Rui Luiz Gon-
çalves, hoje com 45 anos, criou
aos 22 uma empresa de software
para engenharia civil, a AltoQi,
que detém atualmente 70% do
mercado brasileiro. Além de con-
tratar jovens, ele lidera projetos
sociais que incentivam o em-

preendedorismo no campo da
tecnologia. “Esse é o melhor pe-
ríodo da vida para se abrir um
negócio porque é quando pode-
mos correr mais riscos.”

Empreendedorismo

Mudança. Emergente quer mais do que consumir iogurte, diz Stephan

Estudo mostra potencial
dos jovens da classe C é a estimativa oficial para as exporta-

ções da Índia no ano fiscal que ter-
mina em março de 2011. No último
exercício, o valor chegou a US$
178,6 bilhões

Montar um negócio próprio está
no projeto de vida de um em ca-
da cinco brasileiros com idade
entre 18 e 64 anos, de acordo
com o estudo Global Entrepre-
neurship Monitor realizado no
ano passado. A partir de hoje, os
leitores do site Economia & Negó-

cios (http://economia.estadao.
com.br) que pensam em abrir
uma empresa poderão simular a
viabilidade financeira desse ne-
gócio. A ferramenta, elaborada
em conjunto com o Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas de São Paulo (Sebrae-

SP), oferece um tutorial básico
para se descobrir se um empreen-
dimento pode dar lucro, qual o
seu investimento inicial, a sua ne-
cessidade de financiamento e o
tempo estimado de retorno do
capital investido.

A ferramenta é um incentivo
para que o futuro empreendedor
faça um planejamento de seu ne-
gócio; todos os dados são basea-
dos nas informações fornecidas
pelo próprio leitor, que terá de
buscá-las a partir das explica-
ções dadas por meio de textos de

apoio e vídeos com dicas de con-
sultores. “Nós construímos esse
modelo com o objetivo de che-
gar ainda mais perto dos em-
preendedores, com instrumen-
tos que permitam que eles façam
testes e os ajustes necessários pa-
ra, então, iniciar seu negócio,
com um plano bem estruturado
e orientado”, diz Ricardo Torto-
rella, diretor-superintendente
do Sebrae-SP. De acordo com o
último estudo elaborado pela en-
tidade, a taxa de mortalidade das
empresas paulistas no primeiro

ano de vida chegou a 27%, pro-
porção que permaneceu estável
em relação ao levantamento an-
terior, feito em 2005.

Ferramentas. Em cerca de dez
minutos, é possível preencher a
ferramenta e obter o resumo das
informações fornecidas por meio
de gráfico e tabelas. Os dados po-
dem ser impressos para que se-
jam revistos e aperfeiçoados.

Além desse simulador, o leitor
do Economia & Negócios encon-
tra ferramentas para calcular o

valor de um plano de previdên-
cia privada, a performance de in-
vestimentos ou o tamanho de
uma dívida, descobrir o perfil de
cada investidor e a melhor opção
entre comprar ou alugar um imó-
vel, por exemplo. “Esse simula-
dor faz parte de uma série de fer-
ramentas que oferecemos em
nosso site para facilitar a vida de
nossos leitores e a ideia é conti-
nuar expandindo para mais
áreas”, afirma Pedro Doria, edi-
tor-chefe de Conteúdos Digitais
do Estado.
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Universidades apostam em
núcleos de empreendedorismo
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 ago. 2010, Economia & Negócios, p. B16.




