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mbora o risco seja constan
te na vida do empreendedor, a abertura de uma 
empresa se tornou uma atividade relativamente 
mais segura nos últimos anos. Segundo dados 
levantados pelo Sebrae, a taxa geral de sobrevi
vência de novos negócios no Brasil atingiu 73,1% 
em 2 0 1 1 . O índice representa uma evolução de 
2 2 , 5 % em relação ao panorama observado dez 
anos antes, em 2 0 0 1 . "As razões do aumento da 
sobrevivência estão relacionadas a um conjunto 
de fatores, como o aquecimento da economia e 
o desenvolvimento da cultura de negócios na
cional. Os empreendedores estão mais prepa
rados e dispõem de mais informações na hora 
de abrir um negócio", diz Pedro João Gonçalves, 
consultor do Sebrae São Paulo. 

Ainda assim, num cenário fa
vorável, mais de 1.100 empresas 
encerraram suas operações no 
ano passado. E vem a pergun
ta: será que é possível escolher 
um tipo de negócio que ajude a 
ficar de fora das estatísticas de 
falências? Não existe uma fór
mula mágica para definir o se
gredo do sucesso — ou o moti
vo do fracasso—, pois há sempre 
vários fatores envolvidos nesse 
resultado. Mas, observando os 
números, alguns setores têm se 
revelado um terreno mais sólido 
para novos empreendimentos. 
Entre os destaques, estão áreas 

tradicionais, como indústria e ser
viços, que apresentam índices de 
sobrevivência de 75,1% e 71,7%, 
respectivamente, segundo o Se
brae. É importante lembrar que 
esses dados são baseados unica
mente em declarações entregues 
à Receita Federal. Nenhum deles 
leva em conta fatores como ges
tão interna, análise de concorrên
cia ou demandas geográficas. 

Na área do comércio, em par
ticular, fica evidente a importân
cia de se realizar análises de ris
co a partir de diferentes perspec
tivas. Embora registre o segundo 
lugar no ranking de sobrevivên-
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cia nacional (veja o gráfico abai
xo), trata-se de um setor marca
do pela alta competitividade e 
dificuldade em estabelecer di
ferenciais. Por outro lado, ofe
rece grande amplitude de seg
mentos e oportunidades. Nesse 
caso, o critério fica por conta da 
relação entre risco, oportunida
de e conhecimento do empreen
dedor sobre o mercado, que va
riam de acordo com cada caso. 
"Independentemente da área 
analisada, a regra da diminui
ção de riscos está baseada na 
combinação de três fatores: es
tabilidade geral do setor, identi
ficação de tendências de consu
mo e capacidade de gestão in
terna", afirma Gonçalves. 

A necessidade de pesquisar 
mercados locais e estudar fer
ramentas de gestão também é 
reforçada por Marcelo Nakaga-
wa, coordenador do Centro de 

Empreendedorismo do Insper. 
"Uma ideia que deu muito certo 
em um local pode falhar incri
velmente em outro. Nos primei
ros anos, é importante pensar 
regionalmente", diz. Isso va
le tanto para a identificação de 
consumidores como para a con
corrência. A pesquisa inicial de
ve contemplar quem está ao seu 
redor e pode causar impacto no 
seu negócio diretamente. "Pro
cure oportunidades que se sus
tentem estatisticamente a lon
go prazo. Isso é o que separa 
tendências de modismos." 

Sob o ponto de vista da gestão, 
Nakagawa destaca a necessidade 
de planejamento e atenção com 
os trâmites burocráticos. A opi
nião do professor é apoiada por 
um estudo recente do Sebrae: a 
pesquisa constatou que empre
endedores que sobrevivem aos 
dois primeiros anos investem 

quatro vezes mais tempo em pla
nejamento que os demais. "Uma 
boa ideia não sobrevive sozinha. 
Muitos empresários minimizam 
a complexidade burocrática exis
tente no Brasil. A contabilidade, 
por exemplo, deve ser encarada 
como uma área estratégica." 

Com base no contexto apre
sentado anteriormente, levan
tamos sete tipos de negócios 
com baixo potencial de ris
co para o empreendedor. Va
le ressaltar que o critério uti l i
zado está relacionado à capa
cidade de sobrevivência e não 
contempla fatores como inves
timento inicial ou potencial de 
lucro. A lista a seguir é resulta
do do cruzamento entre histó
ricos de sobrevivência de se
tores, tendências de mercado 
apontadas pelo Sebrae e aná
lises de especialistas em cada 
uma das áreas. 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 281, p. 80-86, jun. 2012.




