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Florianópolis e Vitória são líderes no ranking da FGV de cidades com negócios mais bem-sucedidos  

(Não Assinado)

EMPREENDEDORISMO

Distantes 1.600 quilômetros, Florianópolis e Vitória têm outra coisa em comum além do belo litoral: estão no topo do 
ranking das cidades com os empreendedores mais bem-sucedidos. Estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) indica que
93,85% dos empreendedores de Florianópolis estavam nas classes A, B ou C em 2007, ou seja, tinham faturamento 
mínimo de R$ 1.300 por mês, revela reportagem de Henrique Gomes Batista publicada na edição deste domingo do 
GLOBO. Já Vitória lidera quando o recorte é de empresários nas classes A e B, ou seja, 44,26% deles ganhavam mais 
que R$ 4.800 mensais. No corte acima da classe C, a capital capixaba fica em terceiro, com 90,16%.

            
São Paulo, cidade mais rica do país, tinha 83,34% de empreendedores nas classes A, B ou C em 2007 e ficou no sexto 
lugar no ranking. O Rio, com apenas 74,88%, aparece na 14 posição. Na lanterna, a região da Grande Salvador, com 
somente 45,74% dos empresários ganhando mais que R$ 1.300 mensais.

Mas os resultados obtidos por Florianópolis, Curitiba (segunda no ranking, com 92,03% dos empreendedores nas classes
A, B ou C) e Vitória não são em vão: as três cidades têm um histórico de medidas de incentivo ao empreendedorismo.

Jorge Luiz Campos, de Vitória, mostra o sucesso das políticas de crédito, fruto de uma saudável união entre a prefeitura 
e o governo estadual. Ele conta que foi com o empréstimo facilitado pelo estado que resolveu investir no "Point do 
Postinho", cerimonial para festas de aniversários e casamentos. E não se arrepende de ter largado o chinelo de 
aposentado:

- O salão está lotado até fevereiro, e tiro mais de R$ 3 mil por mês. Em 2010, a receita vai crescer e vou contratar.


