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mais no Brasil, uma média de quase 
10000 por semana, ou 2000 novos em-
preendimentos por dia útil. De acordo 
com os dados mais recentes de uma 
pesquisa do Monitor Mundial do Eni-
preendedorismo, de cada 100 brasilei-
ros adultos, dezoito estão envolvidos 
de alguma maneira no estágio inicial de 
um novo negócio. É um dos maiores 
índices do mundo, à frente dos de paí-
ses como China e Argentina (onde o 
porcentual de empreendedores é de 
14% da população) e bem superior ao 
dos Estados Unidos (8%). A importân-
cia dos pequenos e microempresários 
pode ser medida tambe'm pelo fato de 
que eles são responsáveis por 98% do 
número total de companhias registra-
das no país e por mais da metade dos 
empregos formais no setor privado. Ao 
todo, existem 6 milhões de pequenas e 
microempresas formais no país. Mas o 
paradoxo da economia brasileira é que 
esses empreendedores possuem uma 
participação relativamente modesta no 
total da produção nacional. Essas com-
panhias respondem por apenas 20% do 
PIB no Brasil. Na Alemanha e na Itália, 
por exemplo, as empresas pequenas são 
responsáveis por 60% da economia. 

Essa contradição tem razão de ser: 
o custo Brasil. A mesma pesquisa que 
materializou o espírito empreendedor 
do brasileiro revelou que o país possui 
o pior ambiente de negócios entre as 59 
nações avaliadas. De acordo com o es-
tudo, fatores como a burocracia desme-
dida, a dificuldade para formalizar uma 
empresa e mantê-la na legalidade e o 
custo elevado da carga de impostos 
atormentam a vida dos empresários na-
cionais e impedem que eles cresçam. 
Mesmo aqueles que vencem esses obs-
táculos iniciais costumam tropeçar na 
barreira da falta de crédito. Segundo a 
unidade de São Paulo do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), a cada dez empreendedores, 
sete necessitam de crédito, mas apenas 
dois conseguem obtê-lo. Não é por aca-
so. portanto, que diversas das histórias 
de sucesso narradas nesta reportagem 

brasileiro é, segura-
mente, um dos povos 
mais empreendedo-
res do planeta. A ca-
da ano. são abertas 
500000 empresas for-
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Economia 

tiveram como pontapé inicial um em-
préstimo feito por familiares ou amigos 
— e não por bancos. Um dado ainda 
mais preocupante, segundo o Sebrae. é 
que praticamente um terço dos peque-
nos admite recorrer ao cheque especial 
quando as contas entram no vermelho 
no fim do mês. É difícil pensar no au-
mento da produtividade e da competiti-
vidade de uma empresa quando ela se 
endivida da forma mais cara possível e 
não consegue ter acesso a tipos mais 
adequados de financiamento para efeti-
vamente crescer. 

Os desafios para esses empresários 
ficam ainda maiores quando eles tentam 
colocar os seus produtos no mercado in-
ternacional. Empreendedores entrevista-
dos por VEJA relataram o oceano de 
burocracia, regulações e exigências que 
tiveram de enfrentar para se desvencilhar 
dos fiscais alfandegários (alguns inclusi-
ve insinuando a cobrança de propinas) e 
também conseguir remeter os valores da 
transação comercial. Não surpreende 
que as pequenas e microempresas sejam 
responsáveis por um modesto 1% das 
exportações brasileiras. 

Essas dificuldades ajudam a enten-
der por que existem mais de 10 milhões 
de empresas informais e o índice eleva-
do de mortalidade de empresas no país. 
Uma pesquisa do Sebrae São Paulo re-
vela que 27% delas não sobrevivem 
mais que um ano. Mais da metade não 
completa cinco anos de vida. O lado po-
sitivo é que o índice de sobrevivência 
tem crescido nos últimos anos. Isso 
porque no passado, com a economia de-
saquecida e o desemprego elevado, 
muitas pessoas se lançavam na aventura 
de abrir algum negócio — mesmo sem 
ter feito nenhum tipo de planejamento 
nem contar com nenhum preparo em-
presarial para lidar com questões finan-
ceiras. Pesquisas revelam que aumentou 
o grau de informação dos novos empreen-
dedores. Muitos procuram a ajuda de 
instituições como o Sebrae. a Endeavor 
e outras incubadoras empresariais. En-
tre os empreendedores que buscam au-
xílio especializado, a taxa de mortalida-
de no quarto ano cai de 50% para 30%. 
"Existe ainda a crença de que. para em-
preender. basta uma boa idéia", diz 
Bruno Caetano, diretor-superintendente 
da seção paulista do Sebrae. "Isso é um 
mito. Se não for amparada por um bom 
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A Automatisa foi fundada em 1996, dentro 
de um centro tecnológico de Florianópolis, 

por três engenheiros com o objetivo de pres-
tar serviços em automação. Em 1999, os só-
cios conseguiram adaptar uma tecnologia de 

corte a laser, empregada normalmente em 
metais, para ser usada em têxteis. A primeira 
máquina foi apelidada de Frank, em referên-

cia a Frankenstein, pois era constituída por 
partes de vários equipamentos. A partir daí, 

passaram a desenvolver novas máquinas pa-
ra cortes e impressão em tecidos. "Nos éra-
mos ótimos em criar, mas, por sermos todos 

engenheiros, tínhamos dificuldade com a 
parte administrativa e comercial", afirma 

Marcos Lichtblau (à esq.). Em 2003. eles 
contrataram profissionais incumbidos de cui-
dar da gestão. Os sócios puderam então de-
dicar a maior parte do tempo ao desenvolvi-

mento e à implantação de novas tecnologias. 
Hoje, já fora da incubadora empresarial em 

que deram os primeiros passos, possuem 
sessenta funcionários na linha de produção 

e vendem onze tipos de equipamento. 
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Economia 

plano de negócio, essa boa idéia não irá 
para a frente." 

Outro avanço positivo no país foi a 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 
aprovada em 2006 e mais conhecida co-
mo Lei do Simples, que promoveu uma 
minirreforma tributária. Os pequenos 
contam com a possibilidade de pagar 
oito impostos em apenas uma taxa, e 
com alíquotas reduzidas. Em 2009. apa-
receu outra novidade: a Lei do Empre-
endedor Individual. Ambas as leis per-
mitiram formalizar milhares de em-
preendimentos que operavam na clan-
destinidade fiscal e jurídica. Hoje até 
mesmo pipoqueiros podem registrar 
uma empresa, como a Pipoca do Valdir, 
de Curitiba (leia a história dele ao la-
do). Mas, de acordo com os especialis-
tas. esses foram apenas passos iniciais. 
Na Itália, por exemplo, a chamada Lei 
dos Consórcios estimula os pequenos 
empresários a se unir para exportar ou 
desenvolver tecnologias. "No Brasil, la-
mentavelmente, não temos essa cultura 
de colaboração. O empresário tende a 
ver o concorrente como um inimigo a 
ser vencido, não como alguém a quem 
ele pode se aliar", diz Paulo Roberto 
Feldmann, da Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São 
Paulo (FEA-USP). Outro exemplo de 
incentivo governamental ocorreu na In-
glaterra. Ele dá prioridade às pequenas 
empresas nas licitações de obras e ser-
viços ligados aos Jogos Olímpicos de 
2012. em Londres. 

O governo precisa fazer a sua pane. 
Mas. para o professor da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) Tales Andreassi. 
falta aos pequenos empreendedores um 
maior preparo no que diz respeito à 
análise de mercado. "É desejável que as 
pessoas optem por abrir um negócio 
menos por necessidade e mais por opor-
tunidade", afirma ele. Essa mentalidade 
começou a mudar, e hoje se tornaram 
comuns as aulas de empreendedorismo 
nas faculdades de administração — an-
tes focadas em preparar os alunos para 
trabalhar em grandes empresas. É com 
iniciativas como essas, aliadas a refor-
mas que não apenas ampliem as chan-
ces de vida de uma empresa como a es-
timulem a crescer e prosperar, que os 
pequenos e microempresários finalmen-
te conquistarão o espaço-merecido no 
PIB brasileiro. 
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Lenira Arsego (à dir.), natural 
do Rio Grande do Sul, é filha 
de produtores de soja e sem-
pre teve o grão presente nas 
refeições. Ao se mudar com a 
família para Sorriso, em Mato 
Grosso, tida como a capital 
mundial da soja, teve a idéia 
de criar uma linha de produtos 
alimentícios com base na legu-
minosa - que, em geral, é usa-
da para fazer óleos, margarinas 
e rações. Fundou em 2007 a 
Nutri Nature, que vende pães, 
biscoitos e petiscos. A partir de 
2009, quando Genisa Rader se 
tornou sócia de Lenira, a em-
presa passou a ter um plano 
de negócios mais ambicioso e 
organizado, e, assim, chegou a 
mais cidades da região. O ob-
jetivo nos próximos meses é 
desenvolver uma embalagem a 
vácuo, o que aumentaria o pra-
zo de validade dos produtos e 
tornaria possível a entrada em 
outros estados. 

Com faturamento de 3 mi-
lhões de reais neste ano, a 
confecção de roupas infantis 
Tóing, de Sorocaba, no interior 
de São Paulo, começou como 
milhares de outras empresas: 
no fundo do quintal. "Fizemos 
um coberto no fundo do terre-
no de nossa casa e instala-
mos ali uma mesa de corte", 
conta Adriana Pelegrini 
Gonçalves, que fundou há on-
ze anos o negócio junto com 
o marido, o administrador de 
empresas Marcelo Briese. No 
começo, a maior dificuldade 
foi obter crédito. Hoje, com a 
situação financeira mais favo-
rável, o desafio é enfrentar a 
concorrência - sobretudo dos 
produtos importados da Chi-
na. A fórmula encontrada para 
oferecer produtos de qualida-
de a preço competitivo foi sa-
crificar a margem de lucro - e 
assim vender mais. A ut
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O publicitário Lito Rodriguez. de 

43 anos, entrou no mercado de 
lava-rápido em 1994 com a idéia 
de criar um serviço com atendi-
mento superior ao das garagens 
de bairro. Todos os funcionários 
eram uniformizados e havia um 
padrão no atendimento. Porém, 
isso não foi suficiente para ala-
vancar o negócio. "Eu percebi que 
o número de carros era grande so-
mente nos fins de semana, quan-
do as pessoas têm tempo", diz 
Lito. A solução? Oferecer o serviço 
com praticidade em locais onde 
os carros costumam ficar parados. 
Daí surgiu a vontade de buscar 
uma maneira de lavar automóveis 
sem a utilização de água, o que 
possibilitaria a abertura de lava-
rápidos em estacionamentos de 
shoppings e supermercados. 
Desde então, Lito, sem conhe-
cimento nenhum de química, 
começou a realizar experimentos 
por conta própria. Na base da 
tentativa e do erro, a fórmula ideal 
foi encontrada em 1995 e deu 
origem à rede Dry Wash. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 48, p. 123-130, 30 nov. 2011. 




