
Empresas de alto impacto têm peso maior na expansão 
Eduardo Belo 
 

 
Seabra: "Inovação não precisa ser alta tecnologia. Pode ser no modelo de negócio, no modo 
de fazer, na gestão" 
 
Empreendedorismo é a bola da vez. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Organismos 
internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
Organização das Nações Unidas (ONU) e a própria União Europeia estão enxergando o 
empreendedorismo como a mola propulsora da inovação, aquela que vai trazer o novo salto 
tecnológico. O diagnóstico é de Juliano Seabra, diretor da Endeavor, entidade internacional de 
apoio ao empreendedorismo. Ao participar do Fórum Sebrae de Conhecimento, na semana 
passada, Seabra destacou a importância de iniciativas empreendedoras que promovam efeitos 
rápidos e significativos na economia do país. 
 
Na palestra sobre empreendedorismo de alto impacto, o diretor da Endeavor afirmou que, no 
universo de 4,1 milhões de empresas brasileiras que possuem mais de dez funcionários, 



somente 30 mil, ou 0,7% do total, apresentaram crescimento de 20% ou mais nos últimos três 
anos. Essas 30 mil empresas responderam sozinhas por 60% de todas as 5 milhões de vagas 
de emprego geradas no Brasil nesse período - média de 100 novos empregos por empresa. 
São os empreendimentos de alto impacto. Os números constam de pesquisa realizada pelo 
IBGE em parceria com a Endeavor. 
 
Juliano Seabra defendeu que se crie no Brasil uma cultura de empresas que possam impactar 
toda a economia, mesmo que não sejam de grande porte. "O problema é que tem muita 
empresa  de pouco impacto", diz. As micro e pequenas empresas (MPEs) representam 99% 
das companhias brasileiras, respondem por 70% dos empregos, mas por apenas 20% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do país. 
 
O diretor da Endeavor defendeu a inovação como saída para os empresários e candidatos a 
empresários tornarem seus negócios mais sólidos. "Inovação não precisa ser alta tecnologia. 
Pode ser no modelo de negócio, no modo de fazer, na gestão. Quem inova são os empresários 
de alto impacto", argumenta. 
 
A Endeavor apoia 50 empresários no Brasil com o objetivo de torná-los um exemplo para 
outros empreendedores. 
 
"Inovação tem que ser um dado cultural da empresa", completa  André Rezende, fundador da 
Prática Produtos S.A., fabricante de equipamentos para a indústria de panificação. "A gente 
conseguiu colocar na empresa a noção de que a falta de mudança é ruim. Isso está nos 
ajudando a crescer", afirmou. 
 
Empresário apoiado pela Endeavor, Rezende participou de um "talk show" durante o Fórum 
Sebrae de Conhecimento, no qual relatou como conseguiu transformar uma empresa pequena 
numa fábrica com faturamento previsto para R$ 85 milhões neste ano. 
 
"Inovar é buscar a excelência, melhorar o tempo todo", completa Mario Chady, outro 
empresário Endeavor convidado a dar seu depoimento no Fórum Sebrae. Chady é o criador do 
fast food de inspiração italiana Spoletto e das marcas Koni Express (comida japonesa) e 
Dominus (rede de pizzarias). 
 
Juliano Seabra também defendeu uma série de pontos que os empreendedores devem 
absorver, como uma espécie de regras do sucesso. O primeiro deles é sonhar grande. "Sonhar 
grande é sonhar o que a maioria não sonha", afirma Noeli Alves Bazanella, criadora da Doce 
D'ocê, outra empreendedora apoiada pela Endeavor e convidada a participar do evento. "O 
meu sonho grande é fornecer para todo o Brasil". Especializada em doces e na fabricação de 
massa de pão congelada, a Doce D'ocê, criada em 1993, já atua nos Estados do Paraná, parte 
de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. 
 
Também fazem parte do receituário de Seabra a simplicidade e o acompanhamento rigoroso 
da gestão, o empenho em reinvestir na empresa para fazê-la crescer, a separação rígida entre 
o caixa do negócio e a conta do empresário, a total falta de inibição para copiar - e, de 
preferência, melhorar - o que já deu certo, o investimento em pessoal e o corte obsessivo de 
custos. "Custo é igual unha. A gente corta, e ele cresce de novo", ironizou. 
 
Seabra afirmou que o Brasil ainda sofre um pouco com sua maneira de encarar o 
empreendedorismo. Em vez de buscar novidades, perseguir coisas as quais as demais pessoas 
nem sequer estão imaginando, o brasileiro costuma adotar o comportamento de manada, diz. 
"Quando a moda é pousada, todo mundo abre pousada." O que ocorre, segundo ele, é que o 
mercado não comporta tantas novas empresas no mesmo ramo, e muitas acabam quebrando. 
 
Aos poucos, porém, diz o diretor da Endeavor, a mentalidade está mudando. "Há dez anos a 
palavra empreendedorismo nem existia nos dicionários", comenta. Segundo ele, com base em 
pesquisa realizada pela Endeavor há um ano, hoje a população brasileira já enxerga o 
empreendedorismo como "a capacidade de inovar, de gerar coisas novas". 
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