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Em 2010, foram escolhidos
oito negócios no Brasil, metade
ligada à área de tecnologia

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

O objetivo da Endeavor é esti-
mular o empreendedorismo em
países emergentes. A entidade
seleciona e apoia empreende-
dores, orientando-os inclusive
na busca por capital. O processo
de seleção está aberto perma-
nentemente, com informações

no site www.endeavor.org.br.

Que critérios a Endeavor usa
para selecionar os negócios?
Temos quatro critérios. Primeiro
vemos o perfil do empreende-
dor. Depois, a empresa tem de
ser inovadora, no produto, no
serviço ou no modelo de negó-
cios. Deve ainda faturar de R$ 2
milhões a R$ 50 milhões por ano
e, finalmente, ver se gera escala.

Há preferência por negócios
de determinada área?

Olhamos para todos os tipos.
Ano passado avaliamos 1,4 mil
empresas e fizemos contato
com 250 que atendiam os crité-
rios de seleção. Destas, 30 par-
ticiparam da seleção e oito fo-
ram escolhidas. Este ano, nossa
meta é selecionar 10.

Entre as escolhidas, houve
alguma área de concentração?
Das oito, quatro são ligadas à
tecnologia, das quais duas são
muito fortes em internet -Portal
Educação, de ensino a distância;

e Gigalink, que provê acesso à
web em regiões onde as grandes
não têm tanto interesse de atuar.
A participação de empresas de
tecnologia vem aumentando.
Antes, muitas não saiam de in-
cubadoras, agora estamos na
busca por empresas de tecnolo-
gia e internet e o Brasil é o lugar
com potencial, porque ainda não
temos um grande caso de suces-
so ligado à internet. ■

Endeavor procura dez empreendedores
ENTREVISTA ISABELLA BOTELHO Gerente de busca e seleção da Endeavor
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Refugiados somalis que vivem na Líbia fizeram um protesto na fronteira de Ras Jedir neste final de semana para buscar uma solução internacional
à sua causa. A cidade, no lado líbio, é o principal posto fronteiriço com a Tunísia e vem recebendo desde o começo dos conflitos no país, em
meados de fevereiro, milhares de estrangeiros que buscam atravessar as fronteiras. Dados da ONU mostram que mais de 250 mil pessoas fugiram
da Líbia para países vizinhos. Calcula-se que 137 mil pessoas cruzaram a fronteira com a Tunísia, 107,5 mil com o Egito, 5,4 mil com Argélia
e 2,2 mil com a Nigéria, segundo levantamento da coordenação humanitária da ONU. Muitos refugiados, como os de Ras Jedir, aguardam
resgate em regiões fronteiriças. A ONU pediu às autoridades líbias que deem acesso às áreas dos dois lados do conflito para calcular o impacto
da violência na população. Civis em áreas afetadas relataram falta de comida, medicamentos e água potável. Agências Internacionais

DRAMA DOS REFUGIADOS NA FRONTEIRA DA LÍBIA COM A TUNÍSIA

“Em 2010
avaliamos 1,4
mil empresas.
Trinta fizeram
a seleção,
que resultou
na escolha
de oito”

Divulgação

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br

Manifestações chegam ao Marrocos
Dezenas de pessoas ficaram feridas ontem em Casablanca, depois que a
polícia marroquina tentou entrar na sede do Partido Socialista Unificado,
onde alguns manifestantes se escondiam, após o governo ordenar
a dispersão à força de uma marcha pacífica para reivindicar reformas.
Os policiais não conseguiram invadir o partido devido à resistência dos
manifestantes. Algumas testemunhas, entre as quais um correspondente
da AFP, viram dezenas de pessoas serem agredidas pela polícia.
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Precisa implementar governança corporativa? 
Procure a FBM, consultoria funcional para empresas de valor

www.grupofbm.com.br

Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 13.




