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Empreendedores de Vitória estão entre os mais bem sucedidos do país  

(Não Assinado)

Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que os empreendedores de Vitória estão entre os mais 
bem-sucedidos do país. Os estudos da FGV apontam que a capital capixaba conta, hoje, com 90,16% de pequenos 
empreendedores. Estão no ranking, Florianópolis (93%) e Curitiba ( 92%).

Esse quadro positivo se dá através de políticas públicas de apoio aos empreendedores como desburocratização, crédito, 
incentivos, capacitação, parcerias entre prefeitura e estado e planejamento. "Todas essas medidas buscam explorar os 
principais potenciais desses empresários", explica o Sebrae nacional.

Para o autor da pesquisa da FGV, professor Marcelo Neri, as cidades no topo desta classificação dos empreendedores de
sucesso têm bom nível educacional, políticas claras de desenvolvimento e tradição em cooperativismo, além de acesso 
ao microcrédito e incentivos à formalização das empresas.

      Vitória sai na frente das outras capitais do Brasil e regulamenta a Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas, além,       
também, de possuir um histórico de incentivos aos pequenos e micro empresários e empreendedores individuais. Um 
exemplo disso, esta demonstrado no último balanço de participação nas compras governamentais.

"Com a nova Lei, as compras governamentais até R$ 80 mil podem ser realizadas nas empresas desse segmento", 
explica o secretário do Trabalho e Geração de Renda, Domingos Sávio Gava. "De janeiro a outubro deste ano, a 
prefeitura comprou R$ 10 milhões das micro e pequenas empresas. Antes da Lei, quase nada era fornecido por elas", 
afirma o secretário.

Comércio Total

Nesta segunda-feira (23), às 19h, mais de 180 empresários de microempresas e empresas de pequeno porte, formais e 
informais, do comércio e prestação de serviços, da região da Grande São Pedro, que participaram o seminário Comércio 
Total, realizado de 20 a 23 de outubro, no Cerimonial Point do Postinho, receberam o certificado de participação das 
mãos dos representantes da PMV e do Sebrae. (com informações da Prevfeitura de Vitória)


