
Osmaduros são 49%dos
empreendedores do país
Levantamento do Sebrae indica que, no Brasil, há cerca de 26milhões
de pessoas commais de 50 anos à frente demicro e pequenos negócios

ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO

Fusões e aquisições
continuarão crescendo
em2022
De2011a2021, as fusõeseaquisições (M&Aseminglês)anuais

envolvendostartupsbrasileiras subiude6para227,mostrando
um grande apetite por negócios escaláveis, inovadores e tec-
nológicos. Numa fusão, duas empresas se juntampara formar
umanova. Na aquisição, a empresa compradora absorve a ou-
tra e fica somente com a suamarca ou com as duas.
O avanço de tecnologias inovadoras no Brasil e um período

de Selicmuito baixa estimularamo investimento em renda va-
riável. Isso ajudou para que diversas rodadas de Venture Capi-
tal e Private Equity levassem startups ao amadurecimento pa-
ra virar alvos de aquisições.
O 1ºunicórniobrasileiro surgiu em2018comavendadoApp

99paraaDidiChuxing.Achegadade fundos, comooSoftBank,
facilitou o acesso a capital para que startups pudessem fazer
IPOs. As grandes empresas então começaram a comprar star-
tups para evitar concorrência futura.
As empresas também fazem fusões ou aquisições para ace-

lerar o seu crescimento, expandir áreas de atuação, dominar
novas etapas na cadeia de produção, reduzir custos e aumen-
tar a eficiência comeconomiasdeescala epara adquirir novos
talentos ou expertises.
O passo inicial de umprocesso deM&Avematravés de uma

boa Valuation, que determina o valor de mercado da empre-
sa, considerando projeções demercado emdiversos cenários
econômicos. Em seguida, são meses para identificar alvos de
aquisição, fazer reuniões, validar dados financeiros e jurídicos
e definir os números e condições da oferta.
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Dezembro/2021: O,73
Novembro/2021: O,95
Outubro/2021: 1,25
Setembro/2021: 1,16

BOLSAS (em %)

IBOVESPA

-0,15
DOW JONES

-450,02

20/janeiro: 5,417
19/janeiro: 5,466
18/janeiro: 5,560 6,4095,455

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

11,88

SELIC

Em% ao ano

9,25

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6107 0,6107
(0,72%) (1,12%)

IPCA do IBGE (em%)
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C
om o aumento da expec-
tativa de vida dos brasilei-
ros, atualmente em 76,6

anos, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), também aumentou
o tempo de atividade profissio-
nal da população, o que permi-
te que as pessoas tenham, in-
clusive, mais tempo para expe-
rimentar áreas de trabalho até
então desconhecidas. Dentro
deste cenário, o empreendedo-
rismo surge como uma opção
cada vez mais presente na vi-
da dos trabalhadores com mais
tempo de experiência.

Levantamento realizado pe-
lo Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) indica que 49% dos 53
milhões de empreendedores do
Brasil têm mais de 50 anos. De
acordo com Francisco Saboya,
superintendente do Sebrae-PE,
há, também, uma indicação de
envelhecimento dos empreende-
dores no estado, apesar de não
existirem números prelimina-
res referentes a Pernambuco.

Leila Vale, 51 anos, empreen-
dedora na área de confeitaria
há cerca de 10 anos no Recife,
encontrou no empreendedoris-
mo possibilidade de avanço pro-
fissional em um momento eco-
nomicamente difícil de sua vi-
da. “Minha primeira demissão
me fez ter a ideia de fazer bolos

e lanches para vender. O seguro
(desemprego) estava terminan-
do quando comecei a produzir
e estou produzindo até hoje. Não
consegui mais parar”, afirmou.

Ainda, segundo Leila, a ida-
de mais avançada tem a torna-
do mais segura na profissão,
até na hora de arriscar. “No
início é mais difícil, mas a se-
gurança vem com a experiên-
cia. Fui me aperfeiçoando, fa-
zendo alguns cursos. Também
procuro correr riscos, é neces-
sário nesse mundo tão exigen-
te”, disse ela. A empreendedora
ainda ensina receitas às mães
que participam do projeto so-
cial voltado a crianças caren-
tes ao qual se dedica. “Sonho
em expandir meu negócio en-
sinando a outras pessoas o que
tenho aprendido.”

Questionada sobre o que mais
mudou em sua profissão após
adquirir mais experiência, a
empreendedora foi objetiva ao
afirmar que tem se tornado ca-
da vez mais exigente com o tra-
balho. “Com o tempo, você vai
querendo fazer o melhor e acaba
exigindo mais de si. Não consi-
go entregar um pedido sem que
haja perfeição”, disse.

O levantamento do Sebrae, a
partir dos dados da Pesquisa Na-
cionalporAmostradeDomicílios
Contínua (PNAD), indica ainda
que 7,3% dos novos empreende-
dores de pequenos negócio têm
65 anos ou mais e que o chama-
do “empreendedor maduro” é o
que mais emprega. De acordo
com o Sebrae, 71% das empresas
com donos desta faixa etária em-
pregam de um a cinco pessoas.

D4Sign 745d5e56-7e80-43a3-b8c5-506dfdcfe151 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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