
Será que o Brasil já pode ser cha
mado de fábrica de empreende
dores? Sem dúvida boas ideias 
não faltam do Oiapoque ao 

Chuí. Com mais de 19 milhões de em
preendedores, o País deu um salto de 
26,6%, em relação a 2009, quando so
mava 15 milhões. De acordo com dados 
da Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) de 2010, ocupamos a segunda 
posição em um ranking de 45 países 
(China e Índia não fazem parte da lista) 
no total de empreendedores. 

Muito bom, certo? Seria se os obstá
culos para tornar-se um empreendedor 
não fossem tão desafiadores. Apesar da 
qualidade do empreendedorismo brasi
leiro ter melhorado muito nos últimos 
anos, hoje quase 60% empreende por 
necessidade e não por oportunidade, 
ou seja, ainda é preciso melhorar a taxa 
de oportunidade. Nos EUA, por exem
plo, essa taxa chega a quatro vezes mais 
que por aqui. 

Para o presidente da Fran Systems, 
consultoria em desenvolvimento de 

negócios e de franquias, Batista 
Gigliotti, a burocracia impera na 
lista de obstáculos, e para man
ter a qualidade de um empreen
dimento é um desafio constante, 
mesmo no País que ocupa a se
gunda posição no ranking mundial. 

É por reconhecer a importância de 
uma atividade empreendedora no de
senvolvimento de uma economia que 
cada vez mais países promovem ini
ciativas públicas ou privadas, que 
ajudam o contexto em que se for
mam empreendedores que se de
senvolvem de forma sustentável. 

"Antes de qualquer coisa, o 
País precisa fazer um diagnósti
co do contexto de empreender e 
analisar sobre o cenário em que 
vão ser traçadas as estratégias 
de um programa de incentivo", 
exemplifica Gigliotti. 

Uma nação empenhada em 
trabalhar o empreendedoris
mo leva em consideração 
pontos importante como o 



próprio fomento do espírito e da cultu
ra empreendedora, ou seja, valoriza a 
figura do empreendedor na sociedade. 

Para se ter uma ideia, o Brasil ocupa a 
3a posição no ranking mundial na parti
cipação de jovens empreendedores com 
25%. Em primeiro lugar está o Irã, com 
29%, e em segundo, a Jamaica, com 28%. 

Mas onde será que está o grande dife
rencial entre os países que investem em 
seus empreendedores? O estabelecimen
to de uma plataforma de serviços e apoio 
pode ser a resposta. Formar uma rede 

de instituições que ofereçam condições 
para criar e desenvolver novos negócios 
com solidez e desenvolvimento. 

Pelo mundo, há diversos exemplos 
clássicos, como as incubadoras de em
presas. Além disso, há muitos outros ca
sos de sucesso, como na Holanda, que 
investe em subsídio para programas de 
P&D. Na Costa Rica, é possível ingressar 
no programa de apoio a empresas de tec
nologia no mercado internacional ou um 
fundo para prover serviços de coaching 
para empreendedores na Alemanha. 



Para Batista, a implementação de ins
trumentos de apoio financeiro e organi
zacional são os diferenciais de outros 
países em relação ao Brasil. "Melhorias 
do contexto regulatório para o incenti
vo, que inclui a revisão e aprimoramen
to das leis — que são barreiras no País 
— não são comuns nos Estados Unidos. 
As leis de marcas e patentes, regras para 
compras públicas, exigências burocráti
cas, regimes de trabalho, proteção inte
lectual e incentivos tributários são mui
to mais claras lá fora que aqui", destaca. 

Na Colômbia, por exemplo, há um 
conjunto de leis específicas para facili
tar o surgimento de novos empreendi
mentos. Já na Holanda e na Finlândia, 
as barreiras administrativas enfrentadas 
pelos pequenos e médios negócios já 
mostraram redução gradativa. 

NA TERRA DO TIO SAM 
É quase possível afirmar que em ca

da dez americanos, nove começam ne
gócios com foco em grandes oportuni
dades inovadoras. Não é de hoje que os 
EUA são conhecidos como a terra das 
oportunidades, mesmo após a crise do 
mercado financeiro que desestabilizou 
a economia do país. 

Os diferenciais na abertura de uma 
empresa nos EUA são muitos devido às 
vantagens comercias que são ilimitadas, 
como a credibilidade no mercado inter
nacional e o poder de negociar com for
necedores. "Um investimento no mer
cado americano pode representar uma 

margem de lucro de mais de 100%, de
pendendo do tipo de operação e ne
gócio", afirma a presidente da America 
Expert, empresa que oferece soluções 
para brasileiros expandir negócios nos 
Estados Unidos, Simone Oliveira. 

Apesar das atuais dificuldades eco
nômicas, a América do Norte ainda con
tinua sendo um polo de empreendedo-
rismo. Só para ter uma ideia, entre 1996 
e 2004, foram criadas uma média de 550 
mil pequenas empresas a cada mês. 

O empreendedorismo corre nas veias 
da população norte-americana e é possí
vel contar diversas histórias de pequenos 
que se tornaram grandes. A América en
controu a transição para uma economia 
empreendedora mais fácil do que seus 
concorrentes, porque empreendedoris
mo está enraizado na sua história. 

COMO FUNCIONA POR LA? 
Abrir uma empresa nos EUA é um 

processo muito mais rápido e eficiente 
que o nosso. Enquanto no Brasil gira em 
torno de dois a três meses, em territó
rio norte-americano uma empresa pode 
nascer em apenas 24 horas. 

Muitas empresas americanas têm 
uma liberdade incomum para contratar 



e despedir trabalhadores, o que faz dos 
cidadãos americanos seus próprios esti-
muladores para abrir o negócio. "Eles es
tão confortáveis com a tomada de risco 
que está no centro de empreendedoris-
mo", ressalta Gigliotti. 

Além disso, há as várias vantagens 
estruturais quando se trata de empre-
endedorismo. O primeiro é uma indús
tria de capital de risco mais madura. A 
segunda vantagem é uma tradição de 
relações estreitas entre as universidades 
e a indústria. As universidades funcio

nam como motores econômicos que 
ensinam e formam novos empreen
dedores. Já a terceira vantagem está 
na política de imigração que se tornou, 
surpreendentemente, mais aberta nos 
últimos anos. Os estrangeiros já foram 
nomeados como inventores ou coin-
ventores de um quarto dos pedidos de 
patentes norte-americanas, em 2006. 

Para começar a operar, a empresa pre
cisará de um Agente Registrado no go
verno do estado. A documentação socie
tária completa poderá ser preparada de
pois da incorporação da empresa. Essa 
documentação será utilizada para aber
tura de contas em bancos, empréstimos 
e demais operações da empresa. 

O imposto de renda é pago de acor
do com o lucro líquido apurado. E, de
pendendo, a alíquota pode variar: para 
as pequenas empresas com faturamento 



de até US$50.000, a alíquota do imposto 
aplicada é em torno de 8%. 

Independente do país, abrir uma em
presa engloba implicações legais e fis
cais. O processo de abertura de empresa 
nos EUA, considerando o pagamento de 
impostos investimento inicial é extrema
mente rápido e sem burocracia. "A carga 
tributária é inferior à carga tributária a 
ser paga no Brasil, considerando o mes
mo negócio e a quantidade de funcioná
rios", destaca Gigliotti 

Os EUA têm um papel fundamental 
na disseminação da cultura de empre-
endedorismo universal. Pessoas de todas 
as culturas admiram sua capacidade de 
produzir os empresários para o mundo, 
como Bill Gates. 

PARA BRASILEIROS 
O processo de abertura de empre

sa nos Estados Unidos pode ser bastan
te simples para os portadores do "Green 
Card" e para os cidadãos americanos. 
Confira alguns exemplos: 

SOLE PROPRIETORSHIP 
É a estrutura legal de negócio mais 

simples que existe nos Estados Unidos. 
Esse tipo é bem fácil e barato para for
mar e é o jeito mais comum dos peque
nos negócios. Se o nome do negócio 
for diferente do nome do dono, a em
presa deve ser registrada com o Estado: 
Secretary of State. Se não, nenhum re
gistro é necessário. 

A nova empresa precisa basicamen
te seguir as regras locais e ser inclusa no 
imposto de renda do dono. Os impostos 
da Sole Proprietorship são passados di
retamente ao dono da empresa. 

O dono da Sole Proprietorship tem res
ponsabilidade ilimitada, ou seja, se hou
ver uma ação jurídica contra a empresa, 
todos os bens do proprietário podem ser 

usados para cobrir potenciais danos. 
O controle da Sole Proprietorship per

tence somente ao dono, que também 
assume todos os riscos do negócio. A 
transferência é bem simples. Basta pre
parar um contrato de compra e venda e 
transferir os bens. 

GENERAL PARTNERSHIP 
É uma sociedade entre duas ou mais 

pessoas em um negócio com a finalidade 
de gerar lucros. Os impostos passam aos 
sócios que se tornam os responsáveis pe
las dívidas da empresa. 

A General Partnership exige pouca 
formalidade, mas é importante ter um 
contrato entre os sócios com os detalhes 
dos termos da sociedade. 

LIMITED PARTNERSHIP (LP) 
A Limited Partnership é formada por 

dois tipos de sócios. Os sócios gerais 
(General Partners) operam o negócio, 
têm responsabilidade pela empresa e as
sumem os riscos dela. Os sócios limita

dos (Limited Partners) que investem no 
negócio e seus riscos são limitados ao 
capital investido. A estrutura Limited 
Partnership é apropriada para levantar 
capital de investimento já que essa estru
tura permite que os investidores partici
pem do negócio sem assumirem demais 
riscos ou responsabilidade pessoal. 

LIMITED LIABILITY 
PARTNERSHIP (LLP) 
A Limited Liability Partnership é pa

recida com a Limited Partnership, com 
a exceção de que todos os sócios da LLP 
têm responsabilidade limitada. Esse tipo 
de estrutura é comum entre os profissio
nais, tais como advogados e contadores, 
porque esses profissionais não podem 
usar uma Corporation para limitar suas 
responsabilidades. A LLP oferece a van
tagem de passar os impostos para o do
no como em uma General Partnership, 
mas também provê a proteção de res
ponsabilidade limitada como em uma 
Corporation. 



EUROPA: DETERMINAÇÃO 
PARA TRANSFORMAR RISCOS 
EM OPORTUNIDADES 
Quando o assunto é empreendedo-

rismo, cada país enfrenta, em maior ou 
menor intensidade, dificuldades para 
desenvolver um ambiente propício que 
inclui as baixas taxas de imposto sobre 
ganhos de capital, mercados de ações de 
apoio e iniciativas políticas para apoiar 
os negócios empresariais e pequenas 
empresas. Mas na Europa, há 30 anos a 
história não era bem essa e não havia es
se tal ambiente na Inglaterra ou em qual
quer outro país europeu. 

Mas isso mudou, e apesar da trans
formação de atitudes, está longe de ser 
completa. A realidade é que quase todo 
mundo gostaria de empreender se for 
dada uma chance real de fazê-lo. Para 
ter uma ideia há pouca diferença entre 
um americano e um empresário euro
peu, mesmo que, apesar do enorme au
mento em seus números nos últimos 
anos, ainda existem menos empresários 
na Europa do que nos Estados Unidos. 

O número de empresários inovadores 
na Alemanha, por exemplo, é menos da 
metade do que nos Estados Unidos, se
gundo a Global Entrepreneurship Mo
nitor (GEM). E muito menos start-ups 
nos países tornam-se grandes empre
sas. Apenas 5% das empresas europeias, 
criadas a partir de 1980, entraram na lis
ta das 1.000 maiores empresas por capi-

0 mercado europeu continua a ser 
muito mais fragmentado do que o 
norte-americano: os empresários 
têm de lidar com uma multiplicidade 
de códigos legais e um sistema de 
patentes caro e demorado 

talização de mercado da União Europeia 
(EU). O valor equivalente para os Estados 
Unidos é de 22%. 

UM REFLEXO DAS 
DIFERENÇAS CULTURAIS? 
Os europeus têm menos a ganhar 

com a tomada de riscos empresariais por 
causa das taxas de imposto. Em compen
sação, mais a perder por causa das atitu
des mais punitivas para a falência. A lei 
alemã, por exemplo, impede que alguém 
que tenha falido se torne um CEO. 

O mercado europeu continua a ser 
muito mais fragmentado do que o nor
te-americano: os empresários têm de l i 
dar com uma multiplicidade de códigos 
legais e um sistema de patentes caro e 
demorado. Em muitos países, o sistema 



tributário e as leis trabalhistas desenco
rajam as empresas de crescimento acima 
de um determinado tamanho. 

EMPRESA EM PORTUGAL 
COM APENAS UM EURO 
Recentemente o Conselho de Minis

tros português aprovou um decreto-lei 
que elimina a exigência de um capital 
social mínimo de cinco mil euros para se 
constituir uma empresa. 

Antes a legislação estabelecia que os 
sócios depositassem o montante do ca
pital social com o valor mínimo de cinco 
mil euros antes de iniciar a formação da 
empresa. Com a nova decisão, o capital 
fica livre para ser fixado pelos sócios. 

A medida surge como um comba
te à burocracia e amplia o sentido do 

Na França, quem 
cria uma empresa 
pode trazer 
empregados de seu 
país de origem e, 
desde dezembro de 
2010, estender a eles 
benefícios fiscais 
e facilidades nas 
tratativas de visto 

Programa de Simplificação Administra
tiva e Legislativa (SIMPLEX) vigente em 
Portugal. Com a mudança muitas pe
quenas empresas poderão começar o 
plano de crescimento e concretizar de 
forma sólida os objetivos. 

A exigência de um capital social mí
nimo já foi eliminada na Alemanha, 
França, no Reino Unido, nos Estados 
Unidos e no Japão. A medida pode con
tribuir para que Portugal melhore a sua 
posição no ranking da avaliação do am
biente de negócios. 

PARA BRASILEIROS 
Se desenvolver como empreendedor fi

cou muito mais fácil nos últimos anos. Na 
França, depois de uma reforma de lei em 
2009, o estrangeiro que cria uma empresa 
passa a concorrer com mais facilidade ao 
visto de três anos em uma categoria cha
mada "competências e talentos". 

O imigrante que já mora lá recebe 
isenção de impostos e apoio para mon
tar o negócio. Quem cria uma empresa 
pode trazer empregados de seu país de 
origem e, desde dezembro de 2010, es
tender a eles benefícios fiscais e facilida
des nas tratativas de visto. 

Na Alemanha, o empreendedor pre
cisa esperar apenas três anos para pedir 
o visto permanente, enquanto outras ca
tegorias de imigrantes devem esperar ao 
menos cinco. 

O Reino Unido vem levantando bar
reiras contra outros tipos de imigrantes, 
mas não contra microempresários, e es
tuda até reduzir o investimento mínimo 
exigido deles. 

Text Box
Anúncio



Os estímulos para o empreende
dor despertam o interesse de todas as 
nações. Com as novas iniciativas na 
Europa, os Estados Unidos e o Canadá 
começaram a reagir. 

A Europa está longe de ser reconheci
da como o melhor continente para gente 
com espírito empreendedor, mas dados 
recentes mostram que os Estados Unidos 
estão perdendo a dianteira como mater
nidade de novos negócios no mundo. 

Em 2005, 12% dos americanos ha
viam fundado companhias, e no resto 
do mundo esse número foi de 9%. Em 
2009, a fatia de americanos empreende
dores caiu para 8%, enquanto a do resto 
do mundo subiu para 11%, na pesquisa 
Monitor Global de Empreendedorismo. 

Estados Unidos e Canadá já dão sinais 
de qual será sua resposta. Ambos estu
dam criar uma nova categoria de visto pa
ra estrangeiros, o Startup. Ele diminuiria 
as exigências burocráticas e reduziria o in
vestimento mínimo inicial requerido para 
150 mil dólares canadenses e US$250 mil 
nos Estados Unidos (atualmente, os valo
res estão em 300 mil dólares canadenses e 
US$500 mil, respectivamente). 

Para os países envolvidos nessa cor
rida, a vantagem é evidente. Alemanha 
e Canadá exibem sinais econômicos um 
pouco mais promissores, mas Estados 
Unidos, Reino Unido, França e vários 
outros países europeus ainda sofrem 
para tentar superar a crise global. Eles 
derrapam na falta de empregos e de in
vestimento. Contra esses males, o remé
dio mais eficaz é incentivar a semeadu
ra de novos negócios, pequenos, inova
dores e necessitados de mão de obra. 

Para os empreendedores, além de ter 
mais oportunidades de prosperar, abrir 
um escritório em um desses países é 
mais fácil do que no Brasil, que maltrata 
os negócios com excesso de burocracia 
e impostos. "É tranquilo fazer negócio 
em Londres. Em termos operacionais, 
é muito mais fácil abrir uma empresa 
na Inglaterra do que no Brasil", afirma o 
vice-presidente da Asyst International, 
Oswaldo Brancaglione. 

Essa diferença de tratamento é bem 
retratada em diversas pesquisas. O 
Reino Unido ficou na 17a posição do 
ranking mais recente do Banco Mundial 
sobre facilidade para abrir uma empre
sa em 183 países. O Brasil ficou em 128°, 
muito atrás do Chile (62°) e do México 
(67°). Para criar um negócio aqui no 
Brasil, é preciso lidar com 15 procedi
mentos, que duram por volta de 120 
dias. No Reino Unido, são seis proce
dimentos em seis dias. A França (21°) 
exige cinco, que duram uma semana. 

Os países que lideram esse ranking são 
Nova Zelândia, Austrália e Canadá. 

No Brasil, tocar o sonho de empre
ender é mais complicado, ainda mais 
quando a legislação é diferente para 
cada um dos estados. Somente em São 
Paulo são mais de mil artigos. 

Um triste exemplo é o imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) que, em média, dos negócios 
para o setor público, arrecada cerca de 
R$140 bilhões por ano. As alíquotas che
gam a 33% e, em média, são de 21%. 



VIZINHOS BRASILEIROS 
Empresários da América Latina têm a 

criatividade inata, espírito e energia para 
construir empreendimentos de sucesso, 
mas têm as habilidades e treinamento 
para fazer prosperar os seus negócios e 
competir no mercado global? 

Uma pesquisa realizada em 20 paí
ses da América Latina entre 2008 e 2010 
revelou que uma média de 66% dos 
moradores diz que os seus governos 
não facilitam licenças e documentação 
para aqueles que querem começar um 
negócio. 

A percepção de barreiras governa
mentais para o empreendedorismo é 
comum na maioria dos países latino-
americanos - incluindo algumas das 
maiores economias da região. No topo 
da lista está a Argentina, que tem lutado 
para atrair o investimento estrangeiro -
uma dificuldade com que alguns analis
tas atribuem à imprevisibilidade do go
verno e intromissão nos mercados. 

Mesmo no Brasil, que tem tido um 
crescimento constante e é frequente
mente citado como uma das economias 
emergentes que vão impulsionar o cres
cimento mundial neste século, sete em 
cada dez empreendedores dizem que o 
governo não facilita em nada o caminho 
dos futuros empresários, e a maioria 
(56%) não confia no governo para per
mitir que as empresas ganhem muito 
dinheiro. 



ara responder essa questão al
gumas pesquisas da GEM re
velaram uma perspectiva mais 
ampla e com dados da ativida

de empreendedora no mundo inteiro. 
Em uma amostra realizada com 59 

economias, cerca de 110 milhões de 
pessoas, entre 18 e 64 anos de idade, 
revelaram que estavam ativamente 
engajadas em começar um negócio. Já 
outros 140 milhões estavam em exe
cução de novos negócios que começa
ram há menos de três anos e meio. Ou 
seja, são mais de 250 milhões de pes
soas envolvidas na fase inicial de uma 
atividade empresarial. 

As expectativas de crescimento em-

presarial são muito relativas e variam 
de acordo com cada região, mas prin
cipalmente de acordo com o Produto 
Interno Bruto (PIB). Dessa forma, re
giões com baixo PIB per capita apre
sentam elevados níveis de atividade 
empresarial, mas algumas regiões co
mo América do Norte e Oceania tam
bém mantêm elevadas a expectativa 
de atividade empresarial. 

A América do Norte, que engloba 
Estados Unidos, Canadá e México, 
destaca-se claramente com os mais 
altos níveis de empreendedorismo. 

Considerando que a América do 
Sul apresenta os maiores níveis glo
bais de nascentes de novos empre

endedores, a região ainda está atrás 
da América do Norte, Ásia e Oceania, 
quando o termo é referente à geração 
de emprego na atividade empresarial 
(50 ou mais postos de trabalho previs
tos em cinco anos). 

Como região, a União Europeia 
(Islândia, Noruega e Suíça) é altamen
te desenvolvida. Já a Ásia (incluindo o 
Japão e a Coreia do Sul) apresenta as 
menores taxas da atividade empreen
dedora em todos os níveis de cresci
mento. De todas as regiões do mundo, 
a atividade empreendedora na África 
e América do Sul é a mais fortemente 
voltada para a atividade de expectati
va baixa. 

Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 30, p. 44-54, abr. 2011.




