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Jefferson Freitas: “Poucos empresários se preparam para receber um sócio estrangeiro ou 

valorizar seu capital” 

 

O maior interesse dos investidores estrangeiros em fincar pé em economias emergentes está 

criando um novo horizonte para as pequenas e médias empresas no País, cuja taxa de 

mortalidade ainda é elevada. De cada 100 micro e pequenas empresas abertas no Brasil, 73 

permanecem em atividade depois dos primeiros dois anos de existência, segundo o 

Sebrae.Mas para se tornarem atrativas ao capital externo, essas empresas precisam dar um 

passo além da fase em que a maioria se encontra, a sobrevivência, afirma ao DCI o 

economista Jefferson Freitas, especialista em start-ups (empresas novas no setor), e sócio-

diretor da Pavarini Consultores Associados , onde atua como consultor de empresas e fundos 

de investimento estrangeiros interessados em aquisições ou fusões no Brasil. 

  

"Depois de executar uma boa ideia, a empresa gasta boa parte de sua energia na manutenção 

ou sobrevivência. Algumas conseguem passar para um estágio mais elevado, de busca pela 

melhora da eficiência dos fatores de produção. Muitas vezes, porém não conseguem chegar à 
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inovação, fonte de sua existência no longo prazo", afirma Freitas, que também foi o 

responsável pela seleção de projetos da associação de investidores em start-ups "São Paulo 

Anjos". "Perceber que preparar a empresa para receber aportes financeiros do exterior pode 

ser um bom negócio ainda requer quebra de paradigmas", acrescenta. 

  

Pesquisador do Grupo de Pesquisas em Administração Avançada e Empreendedorismo da 

Universidade de São Paulo (USP) e do Santa Fe Institute (EUA) em pesquisas ligadas à Teoria 

da Complexidade aplicada a empresas, Freitas diz que no mundo atual, com crescente 

interdependência e conectividade, é fundamental entender as empresas e seus negócios por 

ângulos não convencionais. Ele assegura que hoje, no Brasil, das grandes às pequenas 

empresas, o problema central está relacionado ao crescimento sustentável. "Crescer quando 

há uma expansão natural do mercado é uma coisa; avançar em condições adversas e no longo 

prazo, é outra", conclui. 

  

A seguir, a entrevista. 

  

DCI: Os estrangeiros estão olhando cada vez mais para o Brasil e o interesse chegou 

às médias e pequenas empresas. 

  

Jefferson Freitas: Sim. Um dos vetores de formação de valor nas empresas é o seu 

crescimento e a esperada escala nos ganhos que proporciona. Esse crescimento tem sido 

buscado e alavancado por fatores globais e conceituais de diversas formas, como o aumento 

do crédito, a criação de valores reais ou imaginários associados ao produto e adicionados aos 

custos de produção dos produtos, como design, status etc. O crescimento das empresas nos 

países desenvolvidos baseado nas premissas usuais passa, no entanto, em muitos setores, por 

uma estagnação. Os países emergentes, embora representem mais risco na relação de risco-

retorno de formação de valor, apresentam-se hoje como alternativas. O Brasil se apresenta 

dentre os emergentes como uma boa oportunidade de investimento para essas empresas. 

Temos uma cultura voltada para o consumo próxima à dos países desenvolvidos; o País 

incorpora regiões desenvolvidas como cidades da Região Sudeste, mas há também um Brasil 

todo a construir em outras regiões; o potencial de procura por novos produtos e serviços com 

o aumento da renda da população pode ser relevante, dentre outros fatores. 

  

DCI: Como as empresas brasileiras, principalmente as médias, têm conseguido lidar 

com isso? 

  

JF: Das pequenas às grandes o problema central está relacionado ao crescimento sustentável. 

Crescer quando há uma expansão natural do mercado é uma coisa: a empresa está se 

adaptando a uma condição dada; crescer além disso, ou em situações adversas envolve outras 

questões, requer outra forma de pensar. Muitas vezes o empresário, depois de executar uma 

boa ideia, gasta boa parte da energia da empresa com a sua manutenção ou sobrevivência. 

Quando possível passa para um estágio de busca pela melhora da eficiência dos fatores. No 

entanto, muitas vezes não chega a uma evolução para a busca pela inovação, fonte de sua 

sobrevivência no longo prazo. Para que possamos falar em crescimento consistente no longo 

prazo, essas aspirações inovadoras têm que ser procuradas de forma mais completa e 

complexa, tecidas em conjunto. 

  

DCI: Estamos na primeira fase? 

  

JF: Diria que sim, principalmente em termos de médias e pequenas empresas. As grandes 

empresas apresentam uma série de restrições e desafios como os relacionados aos aspectos 

sociais, ambientais e econômicos ao prestar contas aos seus investidores. Mas, mesmo nessas, 

os discursos ambiental e social, embora importantes (fazem diferença), têm um caráter mais 

mercadológico. O foco tem-se mantido no econômico de curto prazo. Para analisar a 

representatividade desses discursos basta avaliar o volume de recursos aplicados nessas áreas 

versus o faturamento ou o lucro das empresas. O enfoque dado ainda é muito inicial. Um 

enfoque mais profundo, uma visão de que o resultado do todo pode ser maior que a soma das 

partes precisa de uma abordagem que olhe a empresa como mais que um patrimônio líquido. 

Isso requer a quebra de paradigmas e a formação de uma nova cultura governamental, de 
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investimento e empresarial. Mas indicadores positivos surgem neste sentido: os títulos de 

carbono são um exemplo desse passo inicial nesse caminho. Essa mudança cultural, no 

entanto, não se dá no curto prazo. 

  

DCI: Carga tributária expressiva, burocracia, dificuldades das pequenas de acesso a 

crédito. Esses problemas contribuem para que as empresas estejam prejudicadas 

nesse primeiro pilar, que é sobrevivência econômica? 

  

JF: Sim, ainda no primeiro bloco. Vemos que essa diferença existente no Brasil -a burocracia, 

a carga tributária, a complicada legislação fiscal, o problema na formação de mão de obra, o 

acesso ao capital, dentre outros fatores- limita os empresários à competição somente interna, 

na qual as condições são semelhantes para os diversos segmentos, embora impere a 

desigualdade dessas condições entre os diversos portes de empresa. Isso nos remete à 

importância da inovação. 

  

DCI: Qual é a importância da inovação neste processo? 

  

JF: Dadas as restrições a que estão sujeitas, usando da criatividade e sua implementação, a 

inovação, as empresas podem criar meios de se destacar tanto na relação competitiva com 

empresas estrangeiras como na competição entre pequenas, médias e grandes empresas. O 

processo do empreendedorismo interno é um exemplo de como as empresas podem dar 

margem à execução dessa necessidade de diferenciação. Outra forma é desenvolver áreas de 

novos negócios, buscando fora dos portões da companhia essa competência e comprando 

ideias e outros negócios que incorporem essa inovação. Entretanto, falta nas companhias um 

preparo para realizar os dois processos. Em termos do dia a dia do pequeno e médio 

empresário, acredito que incentivando esses processos teremos um futuro melhor no País. O 

uso das informações disponíveis nas universidades na procura de novas áreas de atuação 

ajuda nesse processo. 

  

DCI: As universidades estão abertas a isso? 

  

JF: Na Universidade de São Paulo existe uma área voltada para tal: a Agência USP de 

Inovação, onde bancos de patentes e informações sobre propriedade intelectual estão 

disponíveis. Dali surge uma série de possibilidades que, se trabalhadas de forma estruturada, 

podem gerar valor para o negócio do empresário. Outra forma é uma busca simbiótica do 

relacionamento com os departamentos de pesquisa das universidades, onde a troca de 

informações qualificadas pode gerar valor para a pesquisa e empresas. 

  

DCI: As pequenas poderiam se juntar com pequenas? 

  

JF: Não creio que seja a melhor forma, a não ser em casos específicos ou de competências 

complementares geradoras de ganho em escala. Poderiam se preparar para realizar 

empreendimentos em conjunto com outras estrategicamente de maior porte e em determinado 

momento serem adquiridas, incorporadas ou irem para a Bolsa via Bovespa Mais. Essa é uma 

visão difícil para o pequeno empresário que prefere ser dono de 100% de quase nada a ter um 

percentual de muito. 

  

DCI: O que falta para os pequenos e médios empresários valorizarem a empresa 

visando a um sócio estrangeiro ou até mesmo a venda? 

  

JF: Os proprietários da maioria das empresas não pensam em desenvolver sua organização de 

forma estruturada para que esteja preparada para ser adquirida ou formar empreendimentos 

conjuntos com uma maior. Quando estrangeiras ou brasileiras de maior porte - que já têm 

essa cultura disseminada - têm esse objetivo, recuam diante dos problemas. No sentido de 

preparar a empresa -além de formar valor através de produtos, serviços, processos ou 

modelos de negócio diferenciados, inovadores-, o empresário precisa pensar na empresa em 

outros aspectos desde cedo. Tem que partir da visão de quem busca sócios. Essa visão precisa 

ser desenvolvida e exercitada no Brasil. A maioria das empresas não está preparada para isso 

e precisa de ajuda para se estruturar para tal. A formação de um conselho independente com 
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uma visão profissional neste sentido tem sido o caminho adotado por algumas. Todavia, isso é 

uma forma nova de pensar e agir, uma forma integrada e complexa. 

  

DCI: O senhor é especialista em Teoria da Complexidade aplicada a empresas. O que 

quer dizer isso? 

  

JF: As mudanças no mundo hoje diante da diversidade, da conectividade e interdependência a 

que estamos sujeitos, ocorrem de forma cada vez mais veloz. As teorias ou ciências da 

complexidade vêm em auxílio às ciências sociais na compreensão desse ambiente em 

mutação. Essas teorias lidam com sistemas chamados adaptativos complexos, tais como 

empresas, organismos vivos, sistemas econômicos etc. com um grande número de diferentes 

agentes que interagem através de regras simples e que geram comportamentos coletivos 

emergentes. Na prática, sobre inovação, elas inserem peso maior à necessidade da 

diversidade. As empresas usualmente contratam pessoas que têm as mesmas ideias, que 

possuem uma série de conhecimentos semelhantes, dentro de uma mesma linha de 

pensamento. Para fomentar a criação e a posterior inovação, é preciso quebrar essa barreira, é 

preciso trazer gente diferente, dentre outros fatores. 

  

DCI: A conectividade fez diferença? 

  

JF: A conectividade é uma das forças motrizes da complexidade. A conectividade faz com que 

a informação, as ações e reações, as doenças, as crises etc. se propaguem com uma 

velocidade muito maior no mundo. Mas há outro lado: a democratização da informação. Parte 

das informações hoje disponível quase gratuitamente tinha um custo grande antes. A 

velocidade da informação e de seu uso é algo hoje muito importante na tomada de decisões. 

  

DCI: Como a Teoria da Complexidade pode ajudar as empresas? 

  

JF: A dinâmica organizacional e seus impactos sempre estiveram muito próximos no meu 

trabalho. Percebi há muito tempo um espaço entre a teoria e prática organizacional. As teorias 

da complexidade auxiliam no preenchimento desse hiato; elas ajudam a entender as empresas 

e seus negócios por ângulos não convencionais, inovadores. Essas características é importante 

serem avaliadas e podem levar a um melhor entendimento e a novas ideias sobre a 

capacidade de sobrevivência e crescimento sustentável das empresas. A utilização das teorias 

da complexidade pode auxiliar na avaliação de investimentos com alto grau de incerteza. 

Empresas nascentes geralmente encontram-se nessa situação. Para fornecer o capital 

necessário a empresas nascentes com boas ideias ou projetos, junto com um grupo de 

executivos e ex-executivos criamos, há cinco anos, a São Paulo Anjos. 

  

DCI: Como a entidade funciona? 

  

JF: A São Paulo Anjos é uma associação que nasceu para explorar no Brasil um conceito que 

nos Estados Unidos é conhecido como investimento-anjo. É o investimento em empresas ou 

ideias em processo de formação inicial e que apresentam grande potencial de crescimento. O 

aporte se dá não somente através do dinheiro investido, mas também com a experiência em 

gestão e da rede de contatos desses investidores. 

  

DCI: Quais os ganhos para o empreendedor? 

  

JF: O objetivo inicial é o de aproximar empreendedores de investidores. A entidade seleciona 

projetos inovadores e apresenta os mesmos a um grupo de investidores, que são os 

associados. O interessante é que o ganho para o empreendedor ao passar pelas fases do 

processo de seleção vai além de ir ou não ao fórum de apresentação aos investidores ou de lá 

ter ou não o capital. É uma oportunidade de esses empreendedores acessarem pessoas de 

formação e experiências diferentes que darão ideias e discutirão conceitos com uma visão 

complementar. 

  

DCI: Tudo começa com uma boa ideia? 
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JF: Os associados na São Paulo Anjos são sempre os investidores. A associação representa a 

ponte de agregação de informações, seleção e comunicação entre eles e os empreendedores. 

Nesse sentido, tudo começa quando uma ideia boa é apresentada através de sua rede de 

relacionamentos no site; passa por análise e, se aprovada, participa de sabatina. Como 

resultado, ao menos três projetos são escolhidos e apresentados para investidores. Os 

investidores administram o processo com reuniões e negociando a proposta recebida. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 29 set. a 1 out. 2012. Caderno B, p. B10. 
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