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O Contexto Macroeconômico tem sido muito adverso para os pequenos empreendedores. 

O brasileiro não parece identificar-se de maneira especial com muitas habilidades além das 
associadas à malandragem e ao "jeitinho" - suposta capacidade de improvisação à qual se atribui 
o poder de resolver, na última hora, problemas criados na maioria das vezes sem ajuda externa.  

Mesmo não se reconhecendo com tal, o brasileiro é empreendedor. Basta olhar a pluriatividade 
das famílias de baixa renda para confirmar que sem empreendedorismo os pobres não 
sobreviveriam. Esse espírito se manifesta no desejo de "trabalhar por conta", de "botar um 
negócio próprio" e no vasto e diversificado setor informal - dos camelôs aos microônibus do 
transporte alternativo -, presentes em todas as cidades brasileiras. É o empreendedorismo da 
sobrevivência!  

Outro indicador é a elevada presença de microempresas na economia nacional - em torno de 70% 
dos estabelecimentos. Milhares de micronegócios abrem e fecham todos os meses. A simples 
abertura de uma microempresa já é produto do espírito empreendedor, pois, em que pesem as 
tentativas de simplificação dos procedimentos, o percurso ainda é caro e cheio de desnecessários 
percalços, papéis e aborrecimentos. Requer tempo, paciência, capacidade para superar obstáculos 
e identificar o "caminho das pedras", atributos essenciais do espírito empreendedor (o Sebrae 
ajuda, mas não é onipresente).  

Na maioria dos casos, o fechamento reflete o despreparo pessoal - não a falta de talento - e a 
realidade adversa, marcada por políticas e instituições que, em vez de cultivar, estimular e 
facilitar o empreendedorismo, criam obstáculos que terminam produzindo frustrações e anulando 
talentos.  

O contexto macroeconômico tem sido extremamente adverso para os pequenos empreendedores. 
Ao longo período de inflação, durante o qual o único esforço que compensava era especular no 
mercado financeiro, se seguiu uma estabilidade sustentada por taxas de juros que matam na 
origem qualquer empreendedor que não seja um capitalista e precise de crédito para viabilizar 
seu projeto. Até há pouco tempo, entre os atributos de um bom candidato a empreendedor se 
exigia uma certa disposição para sonegar impostos, ter trabalhadores informais, assinar contratos 
por valores inferiores aos efetivos, gerar despesas extras e assim por diante. O Simples facilitou a 
vida dos pequenos e a situação é hoje muito melhor, mas está longe de adequada.  

Ainda assim, muitos vão em frente e esbarram na falta de crédito, disponível até recentemente só 
para os empresários já constituídos e, de forma precária, para famílias pobres e de baixa renda 
beneficiárias de algumas poucas políticas públicas. O empreendedor tem idéias, talentos e 
disposição, mas precisa de recursos para tornar seus projetos realidade. A falta de crédito 
funciona como um "mata-talentos".  

Tomem-se dois exemplos. Os grandes e os pequenos agricultores dispõem de linhas de créditos 
especiais; os trabalhadores sem terra podem ocupar uma propriedade e com isso ganhar o direito 
de ser assentado e receber um pacote (magro) de incentivos para iniciar vida nova. Mas o que 
acontece com os filhos dos agricultores familiares mais bem-sucedidos? Foram criados no meio 
rural, têm cultura e experiência de mercado, receberam melhor educação formal - as famílias 
camponesas consolidadas dão elevado valor à educação - e estão qualificados para ser 
agricultores. Como não são tão pobres nem têm disposição para viver sob a lona em 
acampamentos, dificilmente serão beneficiários da reforma agrária. E perderão seu tempo caso 
decidam ir ao banco pedir um empréstimo para adquirir terra e fazer bem o que aprenderam e 
para o que estão preparados. Encontrarão um gerente solícito oferecendo taxas de juros de 



mercado - entre as mais elevadas do mundo -, apólices de seguro, planos de poupança e 
aposentadoria, cartão de crédito e assim por diante. Mas sairão frustrados e de mãos abanando. 
O resultado é que a maioria migrará para as cidades e todo o talento e conhecimento para o 
trabalho no campo será simplesmente desperdiçado.  

O mesmo ocorre com os jovens empreendedores na área da tecnologia. Fossem pobres, poderiam 
buscar o apoio do programa de microfinanças que acaba de ser reforçado pelo governo e montar 
seu negócio de pipoca, barraca de refrigerantes nos fins de semana, formação de estoque de 
mercadorias da vendinha, etc. Fossem empresários já constituídos, buscariam o apoio do BNDES, 
ou de outros bancos privados. Não sendo nem uma coisa nem outra, ficarão a ver navios, pois 
não está institucionalizada a prática de financiar os novos empreendedores de base tecnológica. 
Nos últimos anos a Finep lançou as bases para a criação de um ambiente favorável à inovação, 
que inclui o fomento direto e a articulação dos agentes privados, mas os resultados até agora são 
pequenos. As incubadoras estão fazendo esforço para ajudar a transformar idéias em empresas, 
mas a maioria esbarra na falta de crédito adequado.  

A universidade pública concentra grande competência científica e tecnológica. Em todas as regiões 
do País existem experiências pontuais bem-sucedidas de empresas de base tecnológica que 
nasceram das universidades. Esse talento é desperdiçado pela falta de política pública e marco 
institucional consistente, e pela falta de crédito. É fundamental criar alternativas e programas de 
inclusão social; mas também é fundamental incubar e reproduzir talentos e empreendedores que 
serão responsáveis pela geração de emprego e renda no futuro.  
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