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“Menos empresas, melhores negócios”, diz o ministro Marcelo Neri em Fórum Nacional 

“O combustível da ascensão social brasileira nos últimos tempos não é o consumo, é o trabalho. 

Essa é a verdadeira revolução”. Com essas palavras o ministro interino da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE) e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcelo Neri, 

abriu sua palestra no 25º Fórum Nacional. O evento ocorreu nesta quarta-feira (15/05), no Rio de 

Janeiro. Entre os presentes estavam o presidente do Fórum, João Paulo dos Reis Velloso, o ministro 

da Educação, Aloizio Mercadante, e diversas lideranças políticas, empresariais e acadêmicas, além 

de representantes sindicais e da sociedade civil. 

Focando sua apresentação no empreendedorismo, Neri apontou uma redução do número de 

pequenos negócios no Brasil, nos últimos dez anos. Segundo o ministro, a taxa de 

empreendedorismo era de 26,29%, em 2000, tendo caído para 23,05%, em 2010. No entanto, essa 

queda revela um cenário favorável à economia do País. “Os negócios de subsistência foram trocados 

por empregos com carteira e por negócios melhores, com maior potencial de acumulação e 

crescimento. Ou seja: menos concorrentes, mais clientes”, avaliou o Neri. 

O estudo mostrado por Marcelo Neri revela que houve um aumento de 27% para 35% dos negócios 

com probabilidades de maior lucro, enquanto os empreendimentos com menores oportunidades 

caíram de 26,65% para 14,15%, entre 2003 e 2013. O ministro aponta que há uma maior chance de 

ascensão socioeconômica dos empreendedores e de seus empregados, com uma grande redução 

das desigualdades. “E o que sobe são empreendimentos comandados por mulheres, por negros, 

pessoas da periferia, cidades nordestinas. Ou negócios menores, abertos há mais tempo, sem 
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cooperativa, sem curso técnico”, disse. “Está havendo um espetáculo do crescimento na base da 

distribuição”, completou o ministro. 

A maior parte dos pequenos negócios no Brasil é composta por pessoas com menos tempo de 

estudo, mostram os dados. Porém, foi constatada uma evolução neste campo: o percentual de 

escolaridade média subiu de 6,5% para 7,8%, em dez anos. Neri mostrou que o lucro dos 

empresários sem instrução é 74% menor que o daqueles com curso superior incompleto. Apesar 

disso, o lucro dos empreendedores analfabetos cresceu 29,7% mais no período. Isso demonstra 

também que quem lucra menos – mulheres, cônjuges, negros, analfabetos – teve maior crescimento 

de lucro. Com relação aos gêneros, a desigualdade entre homens e mulheres é maior nos negócios 

menos lucrativos. 

“A base da pirâmide, ou seja, os 5% mais pobres com menores negócios, aumentou 46% em termos 

de lucro. Os 5% mais altos aumentaram também, mas o aumento foi 24%”, explicou o ministro da 

SAE. Marcelo Neri ressaltou que “a consequência é a redução do empreendedorismo de 

subsistência e o aumento do negócio por opção”. 

Durante o evento, Neri também fez comparações entre os municípios em diversos campos do 

empreendedorismo. No Rio Grande do Sul, a taxa mais alta de empreendedorismo foi a de Passa 

Sete, com 77,26%. Marajá do Sena, no Maranhão, é a cidade com a taxa mais alta de horas 

trabalhadas: 68,53%. Buritinópolis, em Goiás, teve o maior lucro em termos de rendimento médio do 

trabalho, no valor de R$19.652,86. 

Sobre o fórum – O Fórum Nacional é presidido pelo ex-ministro do Planejamento, criador e ex-

presidente do Ipea, João Paulo dos Reis Velloso, e organizado pelo Instituto Nacional de Altos 

Estudos (INAE). Criado em 1988, o Fórum tem o objetivo de reunir lideranças nacionais para, por 

meio de um debate democrático, procurar convergências em torno de propostas concretas sobre 

grandes temas do desenvolvimento do Brasil. 
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