
Fotógrafo sequestrado foge no Afeganistão

Um fotógrafo francês escapou ontem de cativeiro no Afeganistão, mais de

três meses depois de ser sequestrado, informou o Ministério do Interior.

Quatro homens armados capturaram o freelancer Pierre Borghi em uma

área movimentada da capital, Cabul, em novembro. Segundo o porta-voz

do ministério, Sediq Sediqqi, Borghi fugiu de seus raptores na província

de Wardak e foi levado pelas forças de segurança afegãs à capital.

Os sequestros estão em alta no Afeganistão e no Paquistão. Reuters
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MARCOS TROYJO
Diretor do BricLab da Universidade Columbia

e professor do Ibmec

Vejo o tema do empreendedorismo a partir de uma perspectiva ampla. Não
devemos entender, como se faz muito no Brasil, que empreender é sinônimo
de abrir uma franquia ou simplesmente ter o seu próprio negócio. Empreen-
dedorismo é uma ação individual, com vistas à agregação de valor, que alme-
ja quebrar a inércia de uma determinada entidade (empresa, governo ou
ONG) mediante atuação essencialmente inovadora. O empreendedorismo
sempre busca gerar e aumentar excedentes, eficiência, produtividade, com-
petitividade. Ensinar a empreender é um dos temas essenciais do nosso tem-
po. Para engendrar essa nova educação para o empreendedorismo, é cada
vez mais estratégica a relação umbilical escola-empresa.

No âmbito dos Brics, o empreendedorismo está relacionado ao tipo de es-
tratégia econômica que cada um desses países vem adotando nos últimos
anos. Na China, isso significou especialmente empresas exportadoras e uma
obsessão na conquista de mercados externos. Na Rússia, a aposta tem sido
na ideia de que a fase de economia em transição que o país atravessa levará a
uma orientação para setores intensivos em tecnologia. A Rússia tem os me-
lhores padrões educacionais e o maior contingente de cientistas como per-
centual da população dentre todos nos Brics.

Na Índia, a ênfase é na verticalização da especialização naqueles setores
em que os indianos dispõem de vantagens competitivas, como nas indús-
trias de TI, farmacêuticos e têxteis. Já o empreendedorismo brasileiro está
muito marcado pela presença maciça do governo na economia. O Brasil
tem uma “Substituição de Importações 2.0” e é uma das mais fechadas do
mundo. Isto é um importante dilema para o Brasil. O grande empregador
da economia é o governo em seus vários níveis administrativos. Combate-
mos o mal presente do desemprego com a hipertrofia dos quadros estatais,
com a carga tributária desproporcional às contrapartidas de serviços bási-
cos. Com juros ainda muito altos. O Brasil precisa urgentemente mudar
seu padrão de crescimento.

Os Brics poderiam liderar o mundo com iniciativas de empreendedorismo
mediante a criação de ambientes amigáveis aos negócios, com regras do jogo
e marcos regulatórios bem estabelecidos e transparentes. Se analisarmos os
quatro países, veremos que a situação é paradoxal. A China é o mais fechado
politicamente. Índia e Brasil são democracias, mas apresentam estruturas bu-
rocráticas asfixiantes, com classes políticas pouco funcionais. A Rússia pare-
ce intimidar o empreendedorismo em razão das dificuldades na relação com
autoridades governamentais que mudam seus humores na escolha de favori-
tos e perseguidos com muita rapidez.

Os principais desafios no Brasil são exatamente os relacionados ao ambien-
te de negócios, que continua muito cartorial, permeado por despachantes,
atravessadores e hiper-regulações absolutamente desnecessárias à geração
de prosperidade. Além das imposições tributárias e trabalhistas marcada-
mente anacrônicas. O empreendedor brasileiro enfrenta também o fato de
que, uma parte da sociedade, inacreditavelmente, ainda enxerga no lucro al-
go moralmente condenável. ■

Os juros básicos da economia brasileira caíram, assim como as taxas dos
bancos oficiais foram reduzidas nos últimos tempos. Assim, a rentabilida-
de da caderneta de poupança, dos fundos de renda fixa e CDBs já não estão
mais tão atraentes quanto foram no passado. Não é da cultura do povo bra-
sileiro apostar na compra de imóveis para investimento, mas esta realida-
de começa, gradativamente, a mudar, especialmente nas grandes capitais,
como São Paulo.

Até agora as pessoas que investiam em locação eram, em geral, proprietá-
rios que herdavam imóveis de seus familiares. Alguns fatores criam certa re-
sistência no investimento em imóveis para locação, entre os quais destacam-
se a alta carga tributária sobre o rendimento do aluguel e a ausência de incen-
tivos para proprietários investirem em imóveis para locação.

Outros fatores que causavam receio no passado hoje não preocupam tan-
to, como o risco de inadimplência ou de má conservação dos imóveis por
parte do locatário, uma vez que as administradores desenvolveram, no ge-
ral, mecanismos eficientes de cobrança e de vistoria das unidades para garan-
tir a conservação delas.

Em 2012, no entanto, observamos um dado curioso. A rentabilidade men-
sal do aluguel comercial na cidade de São Paulo foi superior a muitas aplica-
ções de renda fixa, podendo chegar a 1% do valor do imóvel ou 12% ao ano.
No caso das unidades residenciais a rentabilidade gira em torno de 0,4% a
0,8% por mês.

O imóvel, além de ser um patrimônio seguro e sem nenhuma volatilida-
de, valoriza-se com o passar dos anos. A primeira dica, para isso, é preferir
unidades residenciais compactas, de um ou dois dormitórios, preferencial-
mente situadas em áreas com oferta abundante de serviços e próximas de es-
tações de metrô, ou alguns tipos de imóveis comerciais. Isto porque o investi-
dor conseguirá fechar mais rapidamente o contrato de locação bem como te-
rá maior liquidez se desejar, posteriormente, vender o imóvel. Os imóveis
compactos levaram, em média, de 15 a 24 semanas para serem alugados em
2012 na capital paulista.

Das novas unidades comerciais alugadas em São Paulo no ano passado,
44% foram salas e conjuntos comerciais destinadas, na sua maioria, à insta-
lação de consultórios médicos e odontológicos e escritórios de representa-
ção, advocacia e contabilidade. Outros 21% foram casas comerciais para es-
critórios, clínicas de estética e cabeleireiros, e 18% se referiram a salões co-
merciais para diversas atividades, principalmente abertura de novas lan-
chonetes e bares. Ainda entre os imóveis comerciais locados, 10% foram
de lojas de rua, com destaque para comércio de roupas e calçados, e 7% de
galpões, destinados a indústria e comércio, a maioria na área de armazena-
gem e logística.

É possível, com planejamento e assessoria especializada, lucrar com o
mercado imobiliário para locação, assegurando rendimento extra mensal e
expressivo retorno quando da venda dos imóveis decorrente da valorização
do patrimônio. ■

Modelos de empreendedorismo
entre emergentes do Brics

ROSELI HERNANDES
Diretora da Lello Imóveis

IDEIAS/DEBATES

Os principais desafios no Brasil são exatamente os
relacionados ao ambiente de negócios, que continua
muito cartorial, permeado por despachantes

Queda nos juros, aluguel e
rentabilidade extras

pontodevista@brasileconomico.com.br

A rentabilidade mensal do aluguel comercial em São
Paulo foi superior a muitas aplicações de renda fixa,
chegando a 1% do valor do imóvel, ou 12% ao ano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2013, Mundo, p. 31.
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