
Acrise financeira e a di f iculda

de de encontrar trabalho com 

carteira assinada na Espanha 

estão encaminhando muitos 

cidadãos desempregados para 

o "autoempleo" (em português, auto-

emprego), termo ut i l izado para quem 

investe no próprio negócio e passa a 

trabalhar de forma autônoma. Dados 

divulgados pelo governo revelam que, 

desde o início do ano, cerca de 4 0 0 pes

soas v iraram trabalhadoras autônomas 

por dia, totalizando uma multidão de 3 

milhões de espanhóis, segundo o I n s t i 

tuto Nacional de Estatística ( INE) . 

Em comparação aos microempresá-

rios brasileiros, esse número pode pa

recer pequeno, mas para os padrões da 

Espanha ele é significativo e bastante 

revelador. Um grande número de jovens 

que antes se sentiam protegidos pelo 

dinheiro abundante do governo e seus 

planos de ajuda em diversos setores, co

mo educação, saúde e consumo se v i 

ram completamente perdidos em meio 

à crise e seus problemas. Além disso, 

os seus pais, antes com altos salários, 

f icaram desempregados. A solução para 

muitos foi buscar uma atividade em que 

pudessem conseguir dinheiro sozinhos 

pela primeira vez na vida. 

De acordo com a secretária de Estado 

e do Emprego, da Espanha, Engracia H i 

dalgo, o primeiro trimestre de 2013 teve 

164.392 novos trabalhadores autônomos, 

o maior índice desde o início da crise. No 

ano passado, a Espanha f igurou como 

o terceiro país da União Europeia (EU) 

que mais teve autoemprego. "Os empre

endedores são uma de nossas principais 

fortalezas e hoje em dia o nosso foco está 

voltado para eles. Outra medida que pre

cisamos tomar é a de que a cultura empre

endedora chegue às salas de aula", disse. 

Atua lmente , o desemprego atinge 

todas as classes sociais na Espanha e 

também distintas nacionalidades. A po

pulação oficial d iminuiu no ano passado 

pela primeira vez desde que os registros 

começaram, com imigrantes fugindo do 

país — mas muitos ins is t i ram em ficar. 
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Os que t i n h a m residência f ixa e v i v i a m 

com documentos legalizados buscaram 

o autoemprego como forma de superar 

a crise e, mais do que isso, enxergaram 

no problema econômico grandes opor

tunidades de negócio. 

É o caso do empresário brasi leiro 

Rodrigo Caporrino, que morou por três 

anos em Astúrias, no norte da Espanha. 

Com dificuldades para encontrar traba

lho na área de marketing e publicidade, 

onde possui formação, ele adquiriu uma 

franquia imobiliária de baixo custo cha

mada AlquilerShop, que em português 

s ignif ica "Shopping de Aluguel " . Fez 

cursos, estudou o mercado local e pas

sou a trabalhar pela internet. 

"Essa empresa usa u m sistema m u i 

to conhecido em países como Noruega, 

Espanha e Portugal de publicações em 

massa de anúncios na internet . Meu 

objetivo f o i conter custos de p u b l i c i 

dade e economizar tempo nas saídas 

às ruas para captar imóveis, já que o 

sistema possuía um buscador de p r o 

prietários que anunciavam sozinhos". 

A p a r t i r do sistema, era só encontrar 

o dono do imóvel, se apresentar como 

franqueado da rede imobiliária e pedir 

para fazer a gestão do imóvel. "Eu sal

vava as fotos dos anúncios já prontos 

e produzia um novo, que automatica

mente era disparado para 60 portais 

em toda a Europa". 

O trabalho deu tão certo, que Capor

r ino desenvolveu um sistema diferente, 

adaptado para uso exclusivo no Brasil, 

com baixo custo operacional para os 

usuários. Nasceu aí a imoConnect ( Imo

biliárias Conectadas), rede de licencia

mento imobiliário já com 15 unidades 

abertas no País, espalhadas em São 

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 

Catarina, Espírito Santo, Ceará, Tocan

t ins e Maranhão. "Enxerguei na crise 

espanhola essa oportunidade e adaptei 

para o mercado imobiliário brasileiro. O 

próximo passo, além de alcançar o nú

mero de 65 clientes até o f ina l do ano, 

será abrir as duas primeiras unidades 

da imoConnect na Espanha, em Astú

rias e Cantábria". 

Uma das parceiras nesse novo de

safio será a jornal is ta Graziela Vieira , 

bras i l e i ra , que v ive na Espanha há 

nove anos com o marido, o jogador de 

a ideia de trabalhar com uma empresa 

100% brasileira". 

Diferente do conceito de uma f r a n 

quia convencional, a imoConnect ofe

rece as vantagens de um modelo de 

negócios que já é sucesso no exterior 

dentro de um setor que está em alta no 

Brasil. Além disso, há enorme facilidade 

para o licenciamento da marca, ou seja: 

o empresário tem toda a estrutura e o 

suporte de uma franquia com a l iber-

futebol também brasi le iro Fernando 

de Abreu. "Acredito que o autoempre

go seja uma boa o p o r t u n i d a d e para 

crescer em um país em crise, porque 

dependemos apenas do nosso desem

penho, e não da ajuda do governo ou de 

outra empresa. Trabalhando bastante, 

é possível ter sucesso no mercado i m o 

biliário europeu s im, ao contrário do 

que muita gente pensa ou fala por aí. 

Estamos muito otimistas e felizes com 

dade contratual de um licenciamento. 

"Isso é muito interessante porque não 

amarra o corretor de imóveis, como 

uma franquia faz com o empresário. A 

liberdade para trabalhar é muito maior 

e a t ranqui l idade também. O bacana 

foi que a ideia surgiu em meio à crise", 

af irma Graziela. 

Além do mercado imobiliário, outro 

segmento que tem se destacado e que 

ajuda o jovem a ter o seu próprio negócio 
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é o do artesanato. Com dificuldade em 

arrumar emprego desde o nascimento 

de sua f i lha , há três anos, a espanhola 

Nat i Lastra lançou em outubro do ano 

passado a marca "Cosines de Nati" , para 

a qual desenvolve bijuterias, porta-re-

tratos, agendas e bonecas de decoração, 

que muitas vezes são utilizadas para en

feitar lojas de doces e de roupas em shop-

pings e no comércio de rua. "Primeiro eu 

fiz um curso e comecei a criar peças de 

decoração para casa mesmo. Depois, veio 

o Natal e começaram as encomendas. 

Então não parei mais de vender", lembra. 

Na página do Facebook dedicada à 

empresa — ela trabalha em um escritó

r io dentro do próprio apartamento —, 

Nat i divulga seus produtos para 3 0 0 

clientes que curtem o seu trabalho e já 

se considera uma vencedora. "Passamos 

muita dif iculdade com a crise, que se 

intensificou a par t i r de 2011. Como eu 

não arrumava emprego e não sabia mais 

o que fazer, decidi me tornar autônoma. 

Gosto muito do que eu faço e as vendas 

estão crescendo, mas eu preciso me de

dicar o dobro do que me dedicaria t ra 

balhando em outras empresas. A inda 

concilio as tarefas de casa e minha f i lha 

pequena com as bonecas, que carinho

samente chamo de 'fofuchas'." 

O dom empreendedor do europeu se 

intensificou realmente depois da crise. 

Há alguns anos, quando a economia e o 

consumo estavam em alta na Espanha, 

por exemplo, os jovens mostravam-se 

acomodados com o chamado "Estado de 

Bem-estar", que surgiu em meados de 

1930 com o objetivo de fornecer padrões 

mínimos na área de educação, saúde, 

renda, habitação e segurança social a 

todos os cidadãos. Agora, com a d i f i cu l 

dade de encontrar emprego, a história é 

outra e eles se v i r a m obrigados a correr 

atrás do prejuízo. 

De acordo com dados do governo, o 

autoemprego se t ransformou em uma 

opção mais atrativa a p a r t i r de 2 0 0 8 , 

justamente quando a crise financeira se 

instalou no país. Hoje em dia, a porcen

tagem de espanhóis e de europeus em 

geral que preferem trabalhar por conta 

própria ou não encontram outra solu

ção chega a 58%, um aumento de 

10% em três anos. 

Algumas fundações públi

cas, como a "Andalucía Em-

prende" (Andaluzia Empreende), ligadas 

ao Ministério da Economia, Inovação e 

do Trabalho da Espanha, trabalham na 

orientação de quem pretende abrir uma 

empresa. Essa instituição em específico 

desenvolve programas com o objetivo de 

promover o empreendedorismo e o auto

emprego em todos os ciclos do sistema de 

ensino, do primário à universidade, de 

modo a criar e consolidar empresas de 

economia social naquela região e contri

buir para o enfrentamento da crise eco

nômica e social que a Espanha enfrenta. 

Nesse sentido, a internet tem sido 

aliada na busca de oportunidades — 

como é o caso dos empreendedores 

brasileiros Rodrigo e Graziela e da em

preendedora espanhola Nati , que realiza 

vendas on-line através do Facebook. Eles 

conf i rmam que muitos espanhóis bus

cam novos negócios nas redes sociais e 

algumas empresas nascem a partir desse 

meio de comunicação. "A boa qualida

de da internet espanhola de f ibra ótica 

contribui para o sucesso dos empresários 

digitais. E não é cara, custa cerca de 40 

euros, algo próximo dos 110 reais ao mês 

para uma velocidade de, em média, 40 

megabytes por segundo. Infelizmente no 

Brasil a fibra ótica ainda é uma realidade 

bem longe dos autônomos", diz Graziela. 

Para quem busca oportunidades on-

- l ine , uma boa opção são os sites que 

oferecem as chamadas "franquias ba

ratas" e "franquias para trabalhar em 

casa". Há opções de baixo investimento 

a part ir de 250 euros em setores do mer

cado imobiliário, tur ismo, saúde, beleza 

e informática. Após pagar uma taxa de 

adesão, os franqueados geralmente se 

comprometem a pagar uma mensalida

de correspondente às taxas de royalties 

que var iam entre 65 e 1.000 euros. 

Na rede imobiliária on-line Alqui ler -

Shop, por exemplo, o valor dessa men
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salidade é 295 euros. Se o corretor se 

empenhar para alugar um único apar

tamento por mês, por exemplo, todo o 

investimento terá sido pago e ainda so

brará para os gastos do franqueado com 

internet e telefone. Basta um pouco de 

esforço por parte do autônomo, já que os 

aluguéis na Europa após a crise andam 

em alta (muitos precisam mudar para 

apartamentos mais econômicos). 

A maioria das pessoas que compram 

uma franquia hoje na Espanha e pos

suem pouco dinheiro para investir t ra

balham em sistema home office. Quem 

opta por trabalhar sozinho, sem o res

paldo de uma empresa franqueadora, 

também. Basta caminhar por qualquer 

rua e verif icar placas de cabeleireiros, 

contadores, fisioterapeutas e professo

res de música ou dança nas próprias ja

nelas de seus apartamentos. Dessa for

ma eles economizam, além do aluguel, o 

transporte e o dinheiro da alimentação. 

Medidas 
O quadro f inanceiro da União Eu

ropeia, aprovado em fevereiro passado 

para os próximos sete anos, contempla 

um f u n d o de promoção do emprego 

jovem, dotado com 6 bilhões de euros. 

O chefe do governo espanhol, Mariano 

Rajoy, apresentou recentemente uma 

estratégia de empreendedorismo para 

o jovem espanhol, convocando organi

zações empresariais com o objetivo de 

enviar uma mensagem de confiança à 

população espanhola, que anda tão pes

simista com os acontecimentos negati

vos perante a crise. 

Para diminuir o desemprego, que atin

ge 55% dos jovens com idade entre 18 e 

30 anos, uma das propostas é a criação 

de um mecanismo temporal para que as 

bonificações das cotizações sociais — re

colhimento de cotas para a seguridade 

social, como o INSS no Brasil — para a con

tratação de jovens, que supõem uma perda 

de receita para o Estado, não sejam contabi

lizadas para o cumprimento do objetivo do 

déficit. A segunda é a utilização acelerada dos 

recursos de que a União Europeia já dispõe 

para facilitar a contratação de jovens. 

Rajoy conf irmou 15 medidas de choque 

que deverão beneficiar 1 milhão de jovens 

(ver quadro), através de formação, conhe-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



cimento de idiomas estrangeiros e tec

nologia da informação. O plano terá 

nos quatro anos de desenvolvimento 

da Estratégia um impacto econômico 

superior a 1,75 milhões de euros, dos 

quais 4 0 % serão destinados aos estí

mulos à contratação; 3 8 % às medidas 

de autoemprego e empreendimento e 

22% à formação e à melhora do desem

penho do empreendedor. 

No entanto, um dado preocupante 

para o governo é a migração de jovens 

desempregados para outros países. Ge

ralmente formados em excelentes univer

sidades, eles "fogem" da crise espanhola e 

migram para países em desenvolvimento, 

como o Brasil, por exemplo. No entanto, 

de acordo a ministra de emprego na Espa

nha, Fátima Banez, nem todos os jovens 

em dificuldade conseguem buscar a vida 

em outros lugares por medo de se afastar 

da família ou por falta de dinheiro. 

Por isso, muitos encontram no au

toemprego uma alternativa às escas

sas ofertas de trabalho. "Eu me sentia 

desmoralizada porque me rejeitavam e 

sequer me chamavam para entrevistas. 

Então decidi que, se ninguém me dava 

valor, eu teria que ter o meu próprio 

negócio. I n f orm ei - me sobre o tema e 

tive o apoio dos meus pais nessa nova 

fase da minha vida", explica a psicóloga 

Mamen Delgado, 27 anos, que há dois 

meses decidiu abrir um consultório em 

sua cidade natal, Priego de Córdoba. 

Ela faz parte de um grupo de 25 m i l 

jovens com menos de 30 anos que v i 

raram autônomos a par t i r de fevereiro 

deste ano, quando entraram em vigor 

alguns dos incentivos do governo volta

dos à estratégia de empreendedorismo e 

emprego jovem. O principal, e que mexeu 

diretamente com o bolso dos envolvidos, 

foi a tarifa plana de 50 euros de cotiza-

ção paga por esses jovens ao governo nos 

seis primeiros meses de operação; o valor 

normal para um espanhol que abre em

presa é de 250 euros por mês. 

Esse benefício incentivou muita gente 

que nunca havia pensado em abrir um 

negócio. Foi o caso do arquiteto Pepe Ca

brera, que há um mês inaugurou um bar-

-restaurante na cidade turística de Cádiz. 
"Não encontrei outra maneira de traba

lhar. Mandava currículos e ninguém me 

respondia. Então, decidi me arriscar em 

algo que jamais havia imaginado para a 

minha vida. O começo é um pouco difícil, 

mas com dedicação e boa vontade, vai dar 

certo". Segundo ele, falta na Espanha uma 

cultura empreendedora maior. "A maioria 

só vira autônomo por necessidade", opina. 

O cenário visualizado pelo microem-

presário pode ser percebido também em 

uma pesquisa da Confederação Empre

sarial Espanhola de Economia Social 

(Cepes), que revela: há dois anos, apenas 

dois entre dez jovens planejavam abrir 

seu próprio negócio. Nos últimos meses, 

esse número subiu para oito em cada dez 

jovens. Pode até ser pelo alto índice de 

desemprego, mas existe um lado positi

vo: o jovem espanhol começa a ser mais 

responsável e preocupado com o seu de

senvolvimento profissional, já que o seu 

ganho dependerá única e exclusivamente 

de seu próprio esforço. 

Para se tornar um autônomo, não 

existe limites de idade, sexo ou naciona

lidade, explicam especialistas espanhóis. 

O mais importante é que o jovem tenha 

uma característica empreendedora, seja 

flexível, comunicativo e criativo, tenha 

capacidade de organização, responsabi

lidade e otimismo mesmo em situações 

difíceis, e que esteja disposto a sacrificar 

um pouco do seu tempo e até as suas fé

rias — tema sagrado na Espanha. 

Estima-se que 8 0 % da população 

viaje pelo menos um mês no ano, geral

mente entre os meses de junho e agosto, 

apesar da crise. Esse setor em específi

co consegue, de certa forma, dr iblar o 

momento r u i m v i v i d o pela economia 

espanhola. Muitos que aderem ao auto

emprego se tornam agentes de turismo, 

trabalhando em casa, pela internet. Há 

algumas franquias no mercado, como a 

Gestravel, agência de internet que ofere

ce um sistema on-line para os autônomos 

trabalharem em casa. A franquia custa 

600 euros e disponibiliza treinamento 

contínuo ao cliente via web. 

Outro exemplo é a agência de turismo 

Turysol, que oferece trabalho on-line e 

uma página na internet com domínio 

próprio para o interessado. Neste caso, 

os agentes v ir tuais não precisam reali

zar investimento prévio. Eles trabalham 

de suas casas e f icam com metade da co-
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missão da venda dos pacotes de viagem. 

Ou seja: passam a viver da comissão, 

como os corretores de imóveis. Já os 

agentes autônomos da PepeVista Home 

Travei têm acesso a todo tipo de produto 

turístico da empresa e recebem 10% de 

comissão por venda efetuada. 

Parceria 
De acordo com Fátima Báñez, aproxi

madamente 47 m i l jovens espanhóis se 

tornaram autônomos nos últimos quatro 

meses e 15 m i l foram contratados por em

presas — resultado das medidas adotadas 

pelo governo e de parcerias com grandes 

multinacionais, segundo ela. Uma dessas 

parcerias foi com o McDonald's Espana, 

que se comprometeu a assinar 600 con

tratos de vínculo formativo entre jovens 

de até 30 anos. "O McDonald's se incor

porou ao esforço coletivo com iniciativas 

que permitirão o crescimento do número 

de postos de trabalho para jovens", disse. 

A companhia tentará minimizar a d i f i 

culdade de alguns jovens que abandona

ram prematuramente seus estudos para 

entrar no mercado de trabalho. Em parce

ria com o governo, o McDonald's realizará 

um contrato que compatibiliza emprego 

e formação. Trata-se de um contrato de 

meia jornada, incentivando essas pessoas 

sem formação e sem experiência laboral 

a conseguirem o primeiro emprego sem 

deixar os estudos de lado. 

Enquanto isso, no Brasil... 
O empreendedorismo entre os jovens 

brasileiros possui dimensões maiores. 

De acordo com uma pesquisa recente da 

consultoria Data Popular, a maioria dos 

brasileiros sonha em abrir um negócio. A 

cada dez jovens com idade entre 18 e 35 

anos, seis querem ser donos de empresa. 

Deles, 91% pretendem realizar o projeto 

nos próximos dez anos. 

Um estudo recente do Sebrae revelou 

o perfi l dos mais de 2,5 milhões de Em

preendedores Individuais (EI) brasileiros 

— empresários com faturamento bruto de 

até R$ 5.000 por mês. Segundo projeções 

da entidade, esse número deve chegar a 4 

milhões em julho de 2014, ultrapassando 

o número de micro e pequenas empresas. 

Para 2022, a previsão é de 8 milhões. 

O estudo constatou que esse grupo 

de empresários é formado por homens e 

mulheres com idade entre 25 e 39 anos e 

ensino médio completo. Estão em maior 

número na região Sudeste e trabalham 

em casa, principalmente em atividades 

de comércio ou serviços — mesmo ce

nário percebido na Europa atualmente. 

No f inal do ano passado, a pesquisa 

"Empreendedorismo nas Universidades 

Brasileiras 2012" apresentou um re

trato do jovem empreendedor no País, 

resultante de entrevistas colhidas com 

6.215 universitários de todas as regiões. 

Segundo o estudo, seis em cada dez estu

dantes universitários brasileiros gosta

r iam de ter a própria empresa no futuro. 

O interesse dos alunos em empreen

der não se restringe às carreiras ligadas 

diretamente à gestão de negócios, como 

administração ou economia. A taxa que 

mede a intenção de abrir um negócio 

próprio varia bem pouco entre cursos 

da área de exatas, como engenharias 

(62,7%) e física (56%), e de humanas, co

mo arquitetura (65,6%) e direito (56,3%). 

Na faculdade de administração, por 

exemplo, o número de alunos que pen

sam em empreender é apenas 0,1% maior 

do que no curso de arquitetura. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 152, p. 76-81, out. 2013.
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