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PARTE I-INTRODUÇÃO

1. SOBRE O TEMA

O empreendedorismo tem despertado crescente interesse no ambiente

acadêmico nos últimos anos, sendo objeto de pesquisa e de aplicação prática

no ensino. Não se trata de um tema de estudo totalmente moderno

(Schumpeter, 1934), mas sua importância tem se destacado de forma

determinante nas últimas décadas (Kets de Vries, 1977, Gasse, 1989, Filion,

1990), principalmente pela sua característica potencial de ligação entre as

instituições de ensino e o desenvolvimento econômico de um país.

Segundo Stevenson e Jarillo (1990), essa abordagem do empreendedorismo é

somente uma das três ramificações de pesquisa sobre o tema:

a) Abordagem Econômica: o que acontece quando o empreendedor age;

b) Abordagem Psicológica: por que o empreendedor age;

c) Abordagem Administrativa: como o empreendedor age ou deveria agir.

Os autores argumentam que o primeiro ponto de vista pertence a economistas

como Schumpeter (1985), Kirsner (1973) ou Casson (1982). Já, a segunda

categoria refere-se as visões psicológicas e sociológicas de McClelland (1961)

ou Collins e Moore (1964). E no terceiro caso o empreendedor é considerado

pelo ponto de vista prático, através de seu comportamento administrativo

propriamente dito. Referem-se a uma emergente literatura acadêmica dando

ênfase no como o empreendedor comporta-se, especialmente citando os

trabalhos dos canadenses Mintzberg e McHug, (1985).

Abordagem Econômica

A riqueza de uma nação é medida por sua capacidade de produzir, em

quantidade suficiente, bens e serviços necessários ao bem estar da população.

Acredita-se que um dos recursos disponíveis aos países em desenvolvimento,

como o Brasil, para elevarem seu nível de riqueza e solucionarem problemas

sócio-econômicos internos é a liberação da criatividade dos empreendedores,

para produzir esses bens eserviços através da livre iniciativa.
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Neste sentido, o economista Joseph A. Schumpeter (1961) descreveu a

contribuição dos empreendedores como um processo de "destruição criativa",

sendo "o impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o motor

capitalista", produzindo constantemente novos produtos, novos métodos de

produção e novos mercados. Esta revolução contínua modifica constantemente

a estrutura econômica, destruindo a antiga e criando uma nova.

Essa questão de como a qualidade e a quantidade de empreendedores podem

influenciar no desenvolvimento de um país, continua a estimular pesquisas e

estudos acadêmicos até os dias de hoje. Destacadas escolas nesse tema,

como London Business School e Babson College, fazem uma pesquisa anual

denominada "Global Entrepreneurship Monitor" (GEM, 2001), criando um

ranking entre os países com maior atividade empreendedora no mundo e

analisando seus reflexos nos demais indicadores econômicos.

No domínio dos economistas, o centro da questão é o claro efeito da ação do

empreendedor sobre o sistema econômico em geral e o papel que ele

desempenha no desenvolvimento do sistema de mercado. Neste caso torna-se

muito mais relevante o papel econômico do empreendedor do que o indivíduo

que desempenha tal papel.

Enfim, para este grupo, empreendedor não vai além de protagonista de

atividade econômica em geral. Schumpeter consagrou expressões tais como,

"fluxo circulante", e "novas combinações de elementos econômicos", ao tratar

de soluções trazidas no seio do mercado pelo empreendedor seja introduzindo-

lhe um novo bem , um novo método de produção, abertura de um novo

mercado, proposições de novas ofertas de componentes ou de matéria prima

ou, até mesmo, a instituição de uma nova organização.

Depois de Schumpeter outros economistas enfatizaram algumas habilidades

especiais do empreendedor sob a sua visão, incluindo força de vontade,

intuição e liderança econômica. Os autores Stevenson e Jarillo, finalizam suas

considerações sobre os efeitos da ação empreendedora enfatizando três

pontos:
1. Abstração do individuo empreendedor e de sua ação como foco central

do processo em que estas mesmas ações afetam o sistema econômico.
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2. Reconhecimento da função empreendedora como responsável pelo

aprimoramento da economia, devido às suas 'inovações' provendo

bases teóricas para estudos que virão a seguir.

3. Criação de bases para a distinção entre os papéis de 'investidor',

'gerente', e 'empreendedor';

Abordagem Psicológica

Entre os principais autores que Stevenson e Jarillo trazem para argumentar o

motivo impulsionador ao desempenho do empreendedor incluem-se Collins e

Moore (1964) que identificam o 'desejo de independência', Brockhous (1975)

que identificou a 'tendência em conviver com situações de risco' e McClelland

(1961), que enfatizou o desempenho do empreendedor como um

comportamento dependente de 'necessidade de realização'. McClelland

chegou à descoberta da necessidade de realização como um impulso ao

comportamento empreendedor depois de ter examinado o porquê algumas

sociedades, em dados momentos, mostraram tão elevados índices de

crescimento econômico. Segundo Stevenson e Jarillo, "Este ponto de vista

tornou-se muito profícuo pelo fato de ter trazido todos os recursos teóricos da

sociologia para ajudar a entender a questão do empreendedor".

McClelland toma o meio ambiente social o seu conceito núcleo, o que afeta

determinantemente a prática do empreendimento. Deste modo, esta visão pode

influenciar medidas quanto às políticas educacionais sobre o tema, ao propor

que a própria sociedade seja capaz de formar os seus empreendedores ao

criar possível meio-ambiente motivador ao empreendimento.

Da maneira como o problema é posto, surgem três questões;

1. Executar atividades realizadoras restringe-se ao nível do indivíduo;

2. Características da personalidade, experiência e habilidades são

relevantes;

3. Variáveis do meio ambiente social são determinantes.
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Abordagem Administrativa

Mais recentemente, alguns pesquisadores e professores renovam a visão de

McClelland. Um dos mais destacados entre estes é Louis Jaques Filion (1991),

da Escola de Altos Estudos de Comércio de Montreal.

Filion tem dedicado grande parte do seu trabalho para a educação

empreendedora e conclui que "em suma, a formação para o empreendimento

não deve ser pensada nos mesmos termos que a formação tradicional. Trata-

se de introduzir uma série de cursos novos entre os que existem atualmente. É

muito mais uma questão de atitude do professor quanto à maneira de ensinar.

Questionar mais do que fornecer respostas prontas."

Filion mostra que formar empreendedores depende não somente de promover

ajustamentos no conteúdo das disciplinas como dos próprios métodos

empregados atualmente nos sistemas de educação, além de uma atitude

educacional que deve ser fundamentalmente reconsiderada.

Para Filion, os cursos de Administração de Empresas e o papel do

Administrador profissional são elementos sustentadores do crescimento

econômico e do aprimoramento social de qualquer país. Influência de natureza

ideológica quanto à educação dos administradores, entretanto, tem reduzido a

utilidade e a abrangência e do seu papel como impulsionador do

desenvolvimento. Ao menos é o que se constata na realidade brasileira.

Na economia dos países desenvolvidos as empresas são cada vez menores e

os trabalhadores autônomos cada vez mais numerosos. Essa tendência de

longo prazo requer que a infra-estrutura social esteja adaptada, de forma a

desenvolver cada vez mais empreendedores, porém o sistema de educação

convencional é concebido no foco em emprego.

Uma das grandes diferenças entre o empreendedor e as outras pessoas que

trabalham em organizações é que o empreendedor define o objeto que vai

determinar seu próprio futuro (Filion, 1999). O empreendedor é com freqüência

considerado uma pessoa que sabe identificar as oportunidades de negócios, os

nichos do mercado e que sabe se organizar para progredir. Assim, a essência

do trabalho do empreendedor consiste em definir contextos, o que exige uma

análise e imaginação, um equilíbrio entre as funções do lado direito e do lado

esquerdo do cérebro. No entanto, nosso sistema escolar é concebido para
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aprender a dominar as questões analíticas, aquelas que estão ligadas ao lado

esquerdo do cérebro. O estudante passa anos, do ensino fundamental à

Universidade, numa relação quase de passividade com relação ao

aprendizado. Dessa forma, ele evolui dentro de um sistema onde os pontos de

referência foram tão bem estabelecidos que ele se sente inseguro no que se

encontra dentro de um sistema onde tudo não está claramente definido. Além

disso, o "savoir-vivre" ou seja, o conhecimento tácito existente na empresa

como a intuição e regras não escritas, e o "savoir-faire", ou o conhecimento
I

explícito de uma organização como projetos técnicos, manuais e bancos de

dados, são a base da decisão e do sucesso empreendedor. No entanto, como

o sistema escolar valoriza apenas o aprendizado do saber, o aprendizado do

"savoir-être" (saber ser) e do "savoir-faire" (habilidade, perícia) fica relegado a

um segundo plano.

2. OBJETIVOS DO ESTUDO

Este trabalho tem por objetivo analisar o conceito de empreendedorismo,

identificar seus principais atores e características, abordar sua importância

estratégica e apontar metodologias que facilitem a formação de

empreendedores.

A utilidade deste estudo pode ser aplicada nas três dimensões apresentadas

anteriormente: econômica, psicológica e administrativa:

Econômica

Com uma formação adequada, a alta taxa de mortalidade infantil das novas

empresas poderia ser bastante reduzida, o que também diminuiria a destruição

do capital envolvido no startup destas empresas desfeitas, aumentando a

importância das pequenas e médias empresas no cenário econômico nacional.

Uma das mais eficientes formas de transformação de desenvolvimento

tecnológico em desenvolvimento econômico é através dos canais criados pelas

pequenas empresas.
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Psicológica
Com a tendência de mudança nas relações de trabalho, o emprego dá lugar a

novas formas de colaboração. As empresas precisam de profissionais que

tenham uma visão global do processo, que saibam identificar e satisfazer as

necessidades do cliente, que desenvolvam o espírito empreendedor dentro de

suas organizações. Os colaboradores precisam dominar novas tecnologias,

conhecer o negócio, identificar oportunidades e gerir os recursos para viabilizá-

las. Os valores culturais do nosso ensino não sinalizam para o

empreendedorismo, não ressaltando aspectos éticos, de consciência social e

de cidadania.

Administrativa
A metodologia das escolas de administração tradicionais não é adequada para

formar empreendedores, pois o foco é no desenvolvimento do lado esquerdo

do cérebro, racional, enquanto o empreendedorismo também requer

habilidades adquiridas no lado direito do cérebro, relacionadas com a

criatividade. Os currículos ministrados são direcionados para a formação de

empregados para as grandes empresas e pouco, ou nada, se fala em relação

às pequenas empresas. Além disto, a falta de direcionamento empreendedor

das escolas contribui para seu distanciamento dos sistemas de suporte,

composto pelas empresas, investidores, órgãos governamentais e instituições

especializadas.

O ensino do empreendedorismo sempre foi polêmico entre os estudiosos

destas três escolas de pensamento. Na década passada, muitas discussões

sobre empreendedorismo foram centradas na questão se as características do

empreendedor eram somente natas ou se poderiam ser adquiridas. A extensão

imediata desta polêmica era se o empreendedorismo poderia então ser

ensinado (Brockhaus, 1986, 1987; Gartner, W.B. 1990; Carland, Hoy& Carland,

1988; Ginsberg, A & Buchholtz, A, 1989).
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Muitos autores argumentavam que o empreendedor é nato, não formado

(Carland e Hoy, 1987, Brockhaus e Gasse, 1982) e, conseqüentemente, não

seria possível ensinar empreendedores. Entretanto, vários estudos atuais

discordam desta tese (Johnson, B.R., 1990; Gintis, H., 1991; Bailey, J.E., 1986;

Bowen e Steyaert, 1990).

Nos EUA, há diversos cursos de empreendedorismo em colégios e faculdades,

apoiados por programas de suporte governamental ou de iniciativa privada. Tal

fenômeno começa a ser percebido em outros países do mundo, e timidamente

no Brasil, mas não se comparam à ênfase norte-americana.

Uma das referências mundiais no ensino especializado em empreendedorismo

é o programa de MBA da universidade norte-americana Babson, em Boston,

onde a formação de empreendedores requer um enfoque integral. O programa,

os professores e a metodologia são orientados para o ensinamento das

habilidades para a iniciativa de negócios. Isto se consegue, em parte, com o

exemplo direto. Metade dos professores é de empresários de sucesso, como

Bob Rosenberg, fundador da rede internacional de alimentos Dunkin' Donuts.

3. ESTRUTURA E METODOLOGIA DO ESTUDO

Este trabalho de revisão bibliográfica foi baseada em livros, revistas

especializadas, artigos disponíveis na internet e em jornais. Procurou-se

analisar o empreendedorismo dentro do conceito atualmente aceito,

identificando-se principalmente as manifestações relativas à formação de

empreendedores. Os resultados qualitativos são apresentados através de cinco

Partes, subdivididas em capítulos. Na Parte I - Introdução - é explicada a

proposta do estudo e quais as motivações para fazê-lo. Na Parte 11 -

Empreendedorismo - uma revisão dos conceitos atuais e passados, bem como

apresentar os atores que compõem o sistema empreendedor e seus papéis. Na

Parte 111 - Empreendedorismo e vantagem competitiva - serão enfatizadas as

razões para o estudo e sua importância. Na Parte IV - Formação do
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empreendedor - apresenta o panorama atual do empreendedorismo no Brasil,

com ênfase no perfil pessoal do empreendedor, como se dá o processo e como

pode ser medido. Por fim, a Parte V - Conclusão - procura relacionar os

resultados obtidos com a proposta inicial do trabalho, analisando o papel de

cada um dos atores no fomento do empreendedorismo dentro do cenário geral,

com a sugestão de estudos complementares aos desenvolvidos nesta

dissertação.
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PARTE 11- EMPREENDEDORISMO

4. CONCEITO

O que é empreendedorismo e quem é empreendedor? Estas questões têm sido

abordadas há tempos em todo o mundo, e apesar de não haver uma definição

unânime entre as três escolas de pensamento - econômica, psicológica e

administrativa -, temos atualmente uma convergência conceitual suficiente

para referenciá-Io.

O termo "empreendedor" se origina do francês 'entreprendre' e uma tradução

aproximada seria "inter-fazedor". Um primeiro exemplo de "inter-fazedor" da

história foi Marco Polo, que tentou estabelecer rotas comerciais entre a Europa

e a Ásia. Como habitual na época, ele firmava contratos com nobres abastados

(precursores dos capitalistas atuais) para vender seus produtos, ficando com

somente 25% do lucro da venda, porém com 100% da emoção da aventura.

Na Idade Média, o termo "empreendedor" foi usado para descrever os atores e

também as pessoas que gerenciavam grandes projetos de construção. Nestas

grandes obras, estas pessoas não assumiam nenhum risco financeiro, e só

administravam recursos de terceiros, como os clérigos encarregados de

construir castelos, catedrais e prédios públicos.

A conexão do risco com o empreendedorismo voltou no século XVII, onde os

empreendedores eram as pessoas que assumiam contratos com o governo

para fornecimento de determinados produtos ou serviços a um preço fixo,

sendo que o resultado, lucro ou prejuízo, refletiam os esforços do

empreendedor. Um desses empreendedores foi John Law, que obteve do

Banco Central Francês os direitos exclusivos para criação de uma empresa

comercial no Novo Mundo, chamada Mississipi Company, que faliu por

incredulidade dos acionistas na Bolsa de Valores.
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Richard Cantillon, renomado economista do século XVII, estudou o insucesso

de Law e desenvolveu a primeira teoria sobre o empreendedorismo. Ele

entendia o empreendedor como um tomador de risco, observando que os

mercadores, agricultores, navegadores e outros negociantes "compravam por

preços certos e vendiam por preços incertos, portanto, operando sob risco".

No século XVIII, os indivíduos com capital se diferenciavam daqueles que

necessitavam de capital para desenvolvimento de negócios, ou seja, os

capitalistas eram diferenciados dos empreendedores. A industrialização

caracterizou-se por este tipo de empreendedorismo, pois muitas das invenções

só se tornaram comercialmente disponíveis através do financiamento dos

detentores de capital para os inventores-empreendedores.

Como exemplo, temos a lâmpada elétrica de Thomas Edison e a máquina de

tecer de Eli Whitney, financiados por seus amigos pessoais e pela Coroa

Inglesa, respectivamente. No século XIX, empreendedores eram considerados

como gerentes, principalmente sob o ponto de vista econômico, cujo papel era

essencialmente intermediar atividades comerciais e obter seu lucro na

eficiência deste processo.

Somente no século XX é que a noção de empreendedor como inovador foi

estabelecida. "A função do empreendedor é reformar ou revolucionar o padrão

de produção pela exploração da invenção ou, mais genericamente, de

tecnologias ainda não aplicadas, de forma a produzir novos produtos, com

novos métodos, através de novas fontes e reorganizando uma nova indústria"

(Shumpeter, 1952).

o conceito de inovação e novidade são fundamentais na definição do

empreendedorismo. A inovação, o ato de introduzir alguma coisa nova, é uma

das tarefas mais difíceis para o empreendedor, pois implica na capacidade de

conceber e criar associada à habilidade de entender e administrar todas as

forças que atuam no ambiente. Uma novidade tem uma amplitude menor,
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podendo ser desde a adaptação de um produto até uma forma organizacional

de trabalho mais eficiente.

A capacidade de inovar é um instinto que distingue os seres humanos dos

outros animais. O instinto pode ser observado através da história, desde as

pirâmides do Egito até o raio laser. Enquanto as ferramentas mudaram em

função da evolução da ciência e da tecnologia, a capacidade de inovar tem se

mostrado presente em todas as civilizações. Sendo uma conjunção de

características pessoais, administrativas e econômicas, o conceito de

empreendedor varia conforme o ângulo pelo qual é observado.

Em quase todas as definições de empreendedorismo, há o consenso de que se I
trata de um tipo de comportamento humano composto por iniciativa, gestão de

recursos, aceitação de risco e falha. Para os economistas, um empreendedor é

aquele que ajunta recursos, trabalho, materiais e outros ativos, combinando-os

de forma a gerar maior valor, através da inovação. Para os psicólogos, é a

pessoa motivada pelas necessidade de obter alguma satisfação, como

recompensa material, reconhecimento social ou tão somente a independência

pessoal. Para os empresários, um empreendedor pode ser visto ora como uma

ameaça, um competidor agressivo, ou como uma fonte de recursos, um cliente

ou uma pessoa em quem vale a pena investir.
/

O empreendedorismo é um processo dinâmico de criação de riqueza

incrementaI. A riqueza é criada por indivíduos que assumem maiores riscos em

termos de ativos, tempo e perspectivas de carreira, para produzirem bens ou

serviços através dos recursos que lhe são disponibilizados.

Enquanto cada uma destas definições vê o empreendedor por diferentes

perspectivas, todas contêm noções similares de novidade, organização,

criação, riqueza e risco. Mas todas elas são um pouco restritivas, pois

empreendedores existem em todas as profissões, não somente para

empresários. Assim, um conceito que melhor cobre todas essas

particularidades é:
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"Empreendedorismo é o processo de criação de alguma coisa diferente com

valor, pela dedicação de tempo e esforço necessário, assumindo os riscos

financeiros, físicos e sociais, em troca de recompensa monetária e satisfação

pessoal"

Um resumo histórico, os conceitos de empreendedor e empreendedorismo têm

se desenvolvido da seguinte forma, ao longo do tempo:

• Idade Média: ator (tipicamente de lutas); responsável por grandes projetos;

• século XVII: assumir riscos de contratos com o governo a preços fixos;

• 1725: Richard Cantillon - pessoa que assume riscos (empreendedor) é

diferente da que fornece o capital (investidor);

• 1797: Beaudeau - pessoa que toma riscos, planejando, supervisionando,

organizando e sendo proprietário;

• 1803: Jean Baptiste Say - separação clara entre o lucro empreendedor e o

lucro do capital;

• 1876: Francis Walker - distinção entre aquele que aplica recursos em troca

de juros daquele que recebe lucro pela capacidade gerencial;

• 1893: Richard Ely e Ralph Hess - simplificação econômica da produção em

quatro agentes: trabalho, terra, capital e empreendedor;

• 1922: Frederick Lavington - empreendedor pode ser um homem de

neqocios, um sócio, um detentor de ações, uma cooperativa ou um

corpo municipal;

• 1934: Joseph Schumpeter - empreendedor é um inovador e desenvolve

tecnologias novas, não necessariamente inventadas por ele;

• 1959: Arthur Cole - empreendedor olha para um futuro indefinido,

crescimento, desenvolvimento e continuidade;

• 1961: David McClelland - empreendedor é um enérgico tomador de risco,

que mede seus resultados financeiramente;

• 1962: Alfred Chandler - empreendedor é um alocador de recursos e um

decisor operacional;

• 1963: Hugh Aitken - empreendedor determina a personalidade da empresa;

• 1964: Peter Drucker - empreendedor maximiza oportunidades;
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• 1966: Kirk Draheim - empreendedor é o iniciador de um novo

empreendimento, na forma de empresa;

• 1968: William Baumol - mais que inovador, o empreendedor é um líder;

• 1970: Orvis Collins e David Moore - empreendedor constrói uma empresa do

nada, através de atitudes positivas;

• 1971: John Hornaday e John Aboud - empreendedor tem uma escala maior

de necessidade de realização, independência e liderança;

• 1975: Justin Longenecker e John Schoen - empreendedor tem padrões não-

financeiros de avaliação de negócios;

• 1975: Albert Shapero - empreendedor toma iniciativa, organiza mecanismos

sociais e econômicos, e aceita o risco do insucesso;

• 1978: Harvey Leibentein - o empreendedor é um preenchedor de lacunas e

um complementador de insumos;

• 1980: Karl Vesper - empreendedor tem conceitos diferentes para

economistas, psicólogos, empresários e políticos;

• 1980: Nicholas Stacey - a maior virtude do empreendedor é a capacidade de

explorar caminhos para o sucesso sem se abater com os percalços;

• 1980: Hans Schollhammer - o empreendedorismo aplicado numa empresa

estabelecida, ou intrapreneurship, tem as dimensões: administrativa,

oportunista, aquisitiva, incubadora e imitativa;

• 1981: Gordon Baty - a atitude empreendedora é guiada pela vontade de

ganhar, não somente de participar;

• 1983: Gifford Pinchot - intrapreneur é um empreendedor dentro de uma

organização já estabelecida;

• 1984: Robert Ronstadt - empreendedorismo é um processo dinâmico de

criação incrementai de riqueza, por indivíduos que assumem riscos

maiores em termos de patrimônio, tempo e carreira, para oferecer

produtos e serviços não necessariamente inéditos, mas somente

possíveis graças à alocação dos recursos e capacitação agregados

pelo empreendedor.

• 1985: Robert Hisrich - empreendedorismo é um processo de criação de

alguma coisa diferente com valor pela dedicação de tempo e esforços,
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assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais, em troca de

recompensas monetárias e satisfação pessoal;

• 1991: Filion - empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e

realiza visões.

Aplicando-se o conceito acadêmico de empreendedorismo na prática moderna,

percebemos sua manifestação não só na criação de novas empresas, mas

também na geração do trabalho autônomo, do empreendedorismo comunitário,

políticas públicas e intra-empreendedorismo, ou intrapreneurship (Dolabela,

1999). Segundo este autor, as definições de empreendedorismo são

importantes por serem o ponto de partida dos pesquisadores para o estudo das

condições que levam o empreendedor ao sucesso. É através desse

entendimento que é possível ensinar-se a alguém a ser empreendedor.

5. ATORES E PAPÉIS

O empreendedorismo cria elos de ligação entre os diversos agentes do sistema

econômico de uma determinada região. Como visto na abordagem econômica,

o empreendedor é o veículo pelo qual o empreendedorismo gera riqueza para

a sociedade. Nesta fronteira, cada um dos atores agem em defesa de seus

interesses particulares, e exercem importantes papéis no contexto coletivo.

Na figura 1, identificamos o conjunto de atores interagindo em função de

estímulos do empreendedorismo, cujo produto pode ser a criação de novas

empresas com benefícios esperados para toda comunidade, ou somente a

aplicação da cultura do intra-empreendedorismo ou intrapreneurship, a uma

empresa em particular, situação esta que resultaria em benefícios diretos

somente para uma determinada empresa. Neste conceito, o funcionário de uma

empresa é estimulado a transformar idéias em produtos e serviços rentáveis,

valendo-se de todas as premissas do empreendedorismo no contexto mais

amplo.
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figura 1: atores do ambiente do empreendedorismo

o papel de cada um dos atores pode ser assim descrito:

GOVERNO

É o principal agente de desenvolvimento empreendedor, pois controla os
,

instrumentos de legislação e política do sistema, que estabelecem os grandes

projetos nacionais, além de capitalizar as instituições e entidades de apoio ao

desenvolvimento econômico e social, como o Finep e o CNPq.

No caso brasileiro, podemos citar como exemplos da ação governamental a Lei

da Inovação, os projetos Inovar e Brasil Empreendedor e os fundos setoriais do

Ministério da Ciência e Tecnologia.

ESCOLA

Representando o ensino médio e superior, é o principal instrumento para a

formação em massa de novos empreendedores e geração de desenvolvimento

tecnológico através de seus centros de pesquisa e incubadoras. Apesar de

recente, há uma tendência nos currículos das faculdades brasileiras de

apresentarem disciplinas de formação empreendedora, mas restrito às

faculdades de administração de empresas. O ensino secundário ainda não se

preocupa com o ensino do empreendedorismo em seus cursos regulares.

SOCIEDADES CIVIS
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Grupo de maior importância no contexto brasileiro atual, são sociedades civis

as instituições de apoio às pequenas e médias empresas, bem como suas

associações e sindicatos. Também estão presentes no segmento de incubação

de negócios e aproximação entre empreendedores e capitalistas de risco.

Como exemplos desta categoria de atores, temos o SEBRAE, a ANPROTEC e

Endeavor, este último totalmente da iniciativa privada.

INVESTIDOR

Através do capital de risco, na forma de investimentos diretos em ações

ordinárias das empresas ou na forma de acionista preferencial, tem tido

participação pouco expressiva na geração de novas empresas no Brasil,

diferentemente dos Estados Unidos. As crises políticas e econômicas

contagiam as bolsas de valores, que inibem sua participação na forma de

lançamento de novas ações no mercado (IPO) e também o investimento nos

fundos de investimento em renda variável.

EMPRESA

As pequenas e médias empresas são efetivamente o estágio inicial da maioria

dos empreendedores, e as grandes empresas têm muito a se beneficiar

externamente através da geração de novos fornecedores e internamente

através do desenvolvimento da cultura intra-empreendedora entre seus

funcionários.

COMUNIDADE
É o nível mais abrangente que reúne todos os outros atores citados

anteriormente, não se restringindo à limites geopolíticos, podendo se referir a

um grupo de empresas, uma região, um país ou a um conjunto de países,

como a Comunidade Européia, a ALCA e o Mercosul. O principal benefício

percebido é o aumento de riqueza em um primeiro momento e o bem-estar

social a longo prazo.



22

PARTE 111- EMPREENDEDORISMO E VANTAGEM COMPETITIVA

6. IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA

Não obstante haja benefícios para cada um dos atores descritos no capítulo 5,

não há dúvidas que a importância do desenvolvimento do empreendedorismo é

percebida em primeira magnitude ao nível das economias das nações.

Há poucas dúvidas, hoje, de que uma sociedade com mercado livre é capaz de

produzir mais riqueza. Mas há uma condição primordial para que isso

aconteça, uma característica sem a qual o mercado mais livre pode se tomar o

menos aproveitado de todos, que são as pessoas. Sem gente capaz de criar e

aproveitar oportunidades, melhorar processos e inventar negócios, de pouco

adianta ter o mercado mais livre do mundo. É aí que entra o espírito

empreendedor - leia-se vontade e aptidão para realizar algo, deixar sua marca,

fazer diferença.

Pouco mais de 20 anos atrás, acreditava-se que as empresas com menos de

100 funcionários eram irrelevantes para analisar a economia de um país. Hoje,

o consenso é o oposto. Nos Estados Unidos, a economia mais forte do planeta,

estudos recentes mostraram que 81,5% dos empregos surgidos entre 1969 e

1976 nasceram nas novas companhias. Desde 1980, elas criaram 34 milhões

de empregos, enquanto as 500 maiores empresas da lista da revista Fortune

fechavam 5 milhões de vagas.

No Brasil, as micro e pequenas empresas respondem por mais de 43% dos

empregos. Somando as empresas médias (menos de 100 empregados, nos

setores de comércio e serviços, ou menos de 500, na indústria), a taxa sobe

para quase 60% dos empregos formais, de acordo com dados do IBGE de

1994. Isso sem contar o mercado informal, estimado em até 50% da economia

brasileira. Além dos empregos, as diferenças no nível da atividade

empreendedora podem ser responsáveis por um terço da variação do

crescimento econômico de um país, segundo o estudo GEM 2001. Os estudos
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da Fundação Nacional de Ciências e do Departamento de Comércio dos

Estados Unidos, nas décadas de 80 e 90, concluíram que metade de todas as

inovações e 95% das inovações radicais no mundo dos negócios desde o fim

da Segunda Guerra Mundial vieram das pequenas empresas.

Pequenas, mas que muitas vezes se tornam grandes. Na década de 60, a lista

das 500 maiores empresas americanas da Fortune tinha menos de dez

substituições a cada ano. No final dos anos 80, o número de novatas triplicou.

Atualmente, o clube das 500 vem trocando um terço dos seus sócios a cada

três ou quatro anos.

Tão importante quanto isso, o espírito empreendedor pode também promover

de forma democrática a mobilidade e um melhor equilíbrio social: "Por ser

centrado em oportunidades, o espírito empreendedor não dá a mínima para

religião, cor de pele, sexo, naturalidade ou outras diferenças, e permite que as

pessoas busquem e realizem seus sonhos", diz Jeffry Timmons, professor de

empreendedorismo do Babson College. Isso é mais patente nos Estados

Unidos, onde não por acaso o espírito empreendedor é o mais alto do mundo:

quatro quintos das pessoas mais ricas do país, segundo a revista Forbes, eram

originários de famílias de classe média. Na década de 80, a taxa de novos ricos

era de 40%. Este é um dos indícios, segundo Timmons, de que os Estados

Unidos estão vivendo uma "revolução empreendedora, cujos efeitos serão

maiores que os da revolução industrial".

A constatação da importância estratégica do empreendedorismo remonta de

épocas distantes, desde as viagens de Marco Polo e passando pela Revolução

Industrial, como apresentado no capítulo correspondente à evolução histórica

do conceito. Entretanto, sua maturidade científica somente foi confirmada nos

EUA, na traumática crise econômica dos anos 70. As premissas Keynesianas

que o governo central pudesse manter o crescimento da economia através de

políticas macroeconômicas e fiscais foram dolorosamente testadas. Governos,

empresas e organizações de trabalhadores se viram impotentes para retomar o

crescimento econômico ou reduzir a inflação. O governo passava a imagem de
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gastador e incompetente. As empresas americanas pareciam ineficientes em

comparação com os concorrentes externos, principalmente os japoneses Os

sindicatos de trabalhadores eram vistos como corporativistas e incapazes de se

adaptarem às novas pressões competitivas.

A confiança pública nestas instituições era tão ruim, que mesmo depois da

retomada da expansão econômica em 1983, permaneceu em baixa (Lipset e

Schneider, 1987).

O empreendedor, símbolo do individualismo e da ligação misteriosa entre a

idéia e o produto, ou ainda entre a idéia e o dinheiro (Vesper 1983; Drucker

1987), ganhou visibilidade à medida em que a atenção se voltou para a

inovação, competitividade e produtividade. Livros e revistas especializadas

nesta nova comunidade sinalizavam sua popularização, que depois ganhou

assento nos bancos escolares e foi adotada até como a saída para a agonia

econômica das áreas rurais americanas (MDC Inc. 1986).

Com o propósito de analisar o papel do empreendedorismo no crescimento

econômico das nações, a GEM desenvolveu o modelo conceitual ilustrado na

figura 2.

Quacro Geral
D-anSGáo

,pequenas
médias

presas ---o _-o Crescimento
-.. Econé\mico

NacIonal
Cate~o soda!,
culural e poIftico

,
:..,

Quadro geral
empreerdedor

Comersãoda
oportunidade

em lucro

figura 2: modelo conceituai do crescimento econômico nacional

(fonte: GEM 2001 Summary Report)
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Diversos estudos têm sido feitos desde a última década, e todos eles

convergem para a constatação de que o empreendedorismo é a maior fonte de

crescimento econômico. Os últimos levantamentos feitos nos EUA, entre 1995

e 1996, dão conta que somente as empresas com menos de um ano de vida

apresentam crescimento líquido positivo no número de postos de trabalho;

todas as empresas com mais de um ano de existência apresentam um saldo

total negativo neste quesito. O modelo da figura 2 assume o crescimento

econômico como variável dependente, em um contexto político e social

relativamente estável e sujeito a dois mecanismos básicos: as empresas

atualmente existentes na economia (figura 3) e as novas empresas oriundas do

processo empreendedor (figura 4).

Este primeiro bloco (figura 3) apresenta o papel das grandes empresas no

mercado internacional - economia primária -, que quando beneficiadas por um

cenário nacional favorável, também alavanca as micro, pequenas e médias

empresas - economia secundária - de seus respectivos países. Este processo

funciona bem em condições de estabilidade comercial e tecnológica, e o

quadro geral da nação é composto pelos seguintes indicadores de natureza

macro-econômica:

• Abertura ao comércio internacional

• Intervenção governamental

• Eficiência dos mercados financeiros

• Nível de Pesquisa e Desenvolvimento tecnológico

• Infraestrutura física

• Capacidade gerencial

• Flexibilidade dos mercados de trabalho

• Estabilidade das instituições políticas e jurídicas

O crescimento econômico pode ser representado não somente pelo PIS, mas

também pelo índice de emprego, renda per capita ou algum outro indicador de

prosperidade do país.



26

Quatto Geral
Danação

Cate:.to sodal,
CUIttniI e poltico

Cresàmenlo
•. Eoon&nico

Nacional

figura 3: crescimento econômico nacional em função das empresas existentes

(fonte: GEM 2001 Summary Report)

o segundo bloco (figura 4) representa o crescimento econômico a partir das

iniciativas empreendedoras. Neste caso, diferentes características formam o

quadro geral empreendedor em relação ao quadro nacional desmembrados

nos seguintes fatores de natureza micro-econômica:

• Finanças

• Políticas e Programas Governamentais

• Educação e treinamento

• Acesso à pesquisa e desenvolvimento

• Abertura do mercado interno

• Acesso à infra-estrutura comercial, física e legal

• Normas sociais e culturais

Dois aspectos não-estruturados também passam a fazer parte do modelo, que

são as oportunidades e as capacidades empreendedoras. Estas, dependendo

agora do empreendedor, podem ser convertidas em lucro e colaborar para o

crescimento econômico.
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figura 4: crescimento econômico nacional em função do processo empreendedor

(fonte: GEM 2001 Summary Report)
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Como são complementares, as grandes firmas podem vir a proporcionar

oportunidades para empreendedores, bem como as novas empresas podem vir

a colaborar com as grandes empresas fornecendo-lhes insumos mais baratos

e/ou de melhor qualidade.

o trabalho de pesquisa GEM 2001 reforça a importância da iniciativa

empreendedora através das seguintes conclusões:

o Empreendedorismo é um fenômeno global, mas com diferenças

significativas entre os países

Aproximadamente 1,4 bilhões de indivíduos ativos para o trabalho, com idade

entre 20 a 64 anos, vivem nos 29 países considerados pela GEM2001. Um

pouco menos que 10% destas pessoas iniciarão um novo negócio em

determinado momento de suas vidas, o que representam quase 150 milhões de

pessoas engajadas em alguma atividade empreendedora. Essa atividade varia

conforme o país, desde 5% no Japão e Bélgica, passando por 14% no Brasil e

chegando aos 18% no México. Além disto, em torno de 3% dos adultos nestes

29 países investiram recentemente algum recurso pessoal em negócios de

terceiros.

o Empreendedorismo é um fenômeno multifacetado

A pesquisa GEM 2001 revelou uma dimensão dinâmica dentro da atividade

empreendedora. Questionados sobre a principal motivação para a abertura do

negócio, 6.5% responderam que o fizeram por acreditarem se tratar de uma

boa oportunidade e 2.5% o fizeram por necessidade, por exemplo,

desemprego. Quatro países se destacam no Empreendedorismo de

Oportunidade (em ordem alfabética): Austrália, México, Nova Zelândia, e EUA,

e cinco países estão entre os destaques no Empreendedorismo por

Necessidade (em ordem alfabética): Brasil, índia, Coréia, México, e Polônia. A

análise aponta que nesta modalidade, as maiores taxas estão nos países em

desenvolvimento.
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o relacionamento entre empreendedorismo e crescimento econômico é

complexo

A evolução da taxa de Empreendedorismo por Necessidade em 2001

apresenta correlação positiva com o crescimento econômico do país, ao

contrário do Empreendedorismo de Oportunidade. Isto sinaliza que o

crescimento macro-econômico do país está intimamente ligado à atividade

empreendedora, mesmo que por necessidade.

Vários fatores contextuais do país influenciam o nível de atividade

Os dois tipos de empreendedorismo, de Oportunidade e por Necessidade, têm

maiores taxas em países com distribuição de renda de maior desigualdade e

com maior pessimismo em relação à situação econômica nacional. O

Empreendedorismo por Oportunidade é maior onde há (a) redução da atividade

industrial, (b) menor interferência governamental, (c) maior disponibilidade de

investidores informais e (c) maior respeito pela atividade empreendedora. Já o

Empreendedorismo por Necessidade se manifesta primordialmente em países

de (a) baixo desenvolvimento econômico, (b) com economia mais

independente do mercado internacional, (c) sistema de bem-estar social menos

desenvolvido e (d) menos empregos para as mulheres na economia.

Baseadas nestas constatações, o estudo ainda sugere um conjunto genérico

de ações políticas para o fomento do empreendedorismo:

1. Enfatizar a adaptação econômica como responsabilidade coletiva

O governo deve promover a consciência que todos os cidadãos compartilham a

responsabilidade pelo crescimento e bem-comum. Quanto maior a atividade

privada, maior será o potencial empreendedor na comunidade.

2. Redução das exigências legais para as pequenas empresas

O excesso de regulamentação para as pequenas empresas é um dos fatores

contrários ao desenvolvimento da atividade empreendedora. Os governos

podem criar condições favoráveis através de ações políticas e fiscais, como

redução de impostos e diminuição dos encargos trabalhistas.
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3. Migrar da zona de conforto da seguridade social para a auto-suficiência

A pesquisa revelou uma forte associação negativa entre o nível e o tempo dos

benefícios para os desempregados e o Empreendedorismo por Necessidade. A

política nacional deve incentivar que os desempregados se envolvam mais com

negócios empreendedores a se acomodarem com os benefícios sociais, como

seguro-d esemp rego.

4. Facilitar um maior nível de participação das mulheres

A proporção de mulheres empreendedoras é de um terço dos homens nos

países participantes da pesquisa. Ampliar o envolvimento das mulheres em

novos negócios é uma das formas mais expressivas de acelerar o

desenvolvimento empreendedor nos países.

5. Maior dispersão empreendedora por faixa etária

Entre os países participantes, a faixa etária de maior envolvimento

empreendedor é de 18 a 34 anos. Países com faixas etárias muito fora desta

podem encorajar cidadãos mais velhos a se envolverem em novos negócios,

em combinação com o perfil etário da população economicamente ativa.

6. Incentivar a diversificação de investimentos pessoais

A pesquisa identificou uma correlação positiva entre o nível de diversificação

de investimento e riqueza e o nível de atividade empreendedora na

comunidade.

7. Melhoria na educação geral e em empreendedorismo

Um forte compromisso com a educação, tanto a geral como a específica

voltada ao empreendedorismo, é claramente justificada em todos os contextos

nacionais. Indivíduos menos instruídos de forma geral são mais resistentes a

participar em iniciativas empreendedoras, e quando o fazem, tendem a

restringir a ambição do negócio ao seu nível de conhecimento.
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o empreendedorismo se tomou um símbolo de esperança para a economia

americana no século XXI. Apesar deste glamour, iniciar pequenos negócios e

fazê-los sobreviver com sucesso é um árduo trabalho. A mortalidade abate a

grande maioria dos candidatos em seus primeiros anos de vida; nem todas as

idéias são boas e o insucesso faz parte da sistemática do mercado.

Porém, há mais fatores intervenientes no fracasso de novos negócios além de

uma idéia insatisfatória, como a falta de conhecimentos administrativos, falta de

recursos financeiros e falta de suporte e incentivo governamental.

o presidente americano Ronald Reagan defendia a teoria de que o governo

não deveria se intrometer no mercado, acreditando que a iniciativa privada faria

o mercado se ajustar para satisfazer as necessidade e alcançar o bem-estar

público. Talvez valesse para os mercados convencionais já estabelecidos, mas

os fatos demonstraram ser pouco provável que o empreendedorismo consiga

sobreviver e atingir objetivos de crescimento tão grandes sem um adequado

suporte governamental.

Nessa abordagem, o desenvolvimento econômico não é um jogo de soma-zero

entre as empresas do mercado e os empreendimentos recém-nascidos, nem é

uma tentativa de controlar a política macroeconômica. O modelo de apoio ao

empreendedorismo implica em que a comunidade local seja a base de criação

dos elementos favoráveis para seu desenvolvimento, que favorece toda a

comunidade através da expansão econômica.

Equacionar todos os fatores que afetam o empreendedorismo é uma tarefa de

grande complexidade, mas necessária para que se possa formular políticas

governamentais para desenvolvê-lo.

Essencialmente, as políticas aplicáveis se compõem por três vetores:

(i) aumentar a oferta de empreendedores potenciais;

(ii) aumentar a taxa de atividade dos empreendedores atuais;

(iii) diminuir a taxa de mortalidade dos novos negócios.
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As três abordagens são importantes e devem ser dosadas conforme as

características locais. Entretanto, as variáveis comportamentais afetam essas

abordagens de forma diferente, de forma a se mostrar mais aplicável o apoio

governamental ao item (i i) e (iii) do que o investimento no item (i). Não que seja

impossível estimular a iniciativa empreendedora dos empreendedores

potenciais, mas é muito mais eficaz para uma política pública, que requer

resultados menos incertos, que se apóiem as empresas já estabelecidas e em

operação.

Fazer com que uma comunidade seja reorientada para o empreendedorismo

requer que características fundamentais da sociedade sejam alteradas. No

curto, médio, e provavelmente até no longo prazo, as possibilidades da política

alterar tais orientações humanas básicas ainda serão muito reduzidas. Valores

culturais da propriedade de um negócio, risco e estilo de vida devem ser ainda

muito disseminados, mesmo nos EUA, considerado como um país altamente

empreendedor.

o desafio de transformar empreendedores potenciais em empreendedores

efetivos envolve a questão da percepção individual de risco e a viabilidade de

ser empresário. O fato de uma pessoa pensar em ser empresário indica que o

grau de desejo necessário foi atendido e que o questionamento está na

viabilidade da idéia do negócio. Avançar deste estágio do processo requer foco

no network, informação sobre o mercado, preferências do consumidor,

facilitação tecnológica, necessidades de eficiência em produção e processos.

A informação que flui entre pessoas de diferentes formações e perfis aumenta

a chance de alguém, com uma perspectiva diferente, identifique uma

necessidade do cliente ainda não atendida, uma forma melhor de processo ou

de produzir. Parques de desenvolvimento científico e tecnológico,

universidades, disseminação de patentes e comercialização de pesquisas

governamentais são exemplos desta abordagem na prática. Um melhor fluxo
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de informações é uma função especialmente legítima da política

governamental.

o terceiro foco, de redução da mortalidade das novas empresas através a

assistência na fase inicial da empresa, está alinhada com as políticas básicas.

Não se pode somente estimular o empreendedor potencial, mas também é

necessário apoiá-lo na fase crítica de implantação do novo negócio.

Essa assistência ao empreendedor é diferente das políticas de apoio às

pequenas empresas já estabelecidas e em operação. Os investimentos

públicos têm mais risco, o desafio é maior e os retornos geralmente têm um

prazo mais longo que os tradicionais investimentos.

As ações governamentais podem afetar os processos de startup de diversas

maneiras. Auxiliar nas deficiências administrativas, carência de informação e

condições políticas pode alterar a percepção original do empreendedor,

estimulando-o. O governo pode atuar positivamente na criação de novos

negócios intervindo neste estágio. Outra situação favorável seria o apoio à

captação de recursos financeiros para alavancar o negócio. A cooperação e o

compartilhamento de responsabilidades é fundamental para o sucesso do

fomento governamental. Neste sentido, a comunidade também tem seu papel,

através da facilitação da formação de nefworks.

As políticas de apoio aos empreendedores têm quatro elementos básicos:

acesso ao capital

gerenciamento

informação sobre o mercado fornecedor/comprador

contexto político das pequenas empresas

Capital: são os recursos financeiros e materiais para o início das operações da

empresa. A melhor maneira de financiamento é através da participação

acionária, que corresponde somente a 5% dos investimentos disponíveis. São

os chamados capitalistas de risco. Na ausência de investidores, grande parte
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dos novos negócios é financiada pela poupança individual dos próprios

empreendedores, empréstimos de pessoas do círculo de relacionamento ou

ainda através de empréstimos bancários. Isso compõe o perfil típico das

pequenas empresas: não capitalizadas e com alto passivo desde o nascimento.

Outras formas de aumentar o fluxo de capital de risco incluem:

facilitar a aplicação de fundos de pensão em capital de risco;

criação de incentivos fiscais para investimento em novos negócios;

fundos governamentais para fomento de novos negócios.

As formas de financiamento por ações incluem os instrumentos-padrão de

ações ordinárias e preferenciais e debêntures conversíveis.

Além de recursos financeiros, a assistência também pode se dar na assistência

à instalação física apropriada. A disponibilidade de espaços próximos aos

centros consumidores e fornecedores é uma forma pelas quais as incubadoras

de negócios auxiliam os novos empresários. Além desta, as incubadoras

também podem oferecer apoio administrativo, jurídico, contábil e técnico,

permitindo que o empreededor se concentre nas funções essenciais de

desenvolvimento do produto/serviço, produção e marketing.

Auxiliar nas deficiências administrativas é outra forma que o governo tem para

promover não só o nascimento, mas também a sobrevivência das pequenas

empresas. São estas deficiências a maior causa do insucesso (Kieschnick

1979). Uma pesquisa com investidores em pequenas empresas demonstrou

que a maioria das empresas mal-sucedidas falharam em uma ou mais áreas:

produção (know-how técnico), marketing (planejamento de vendas), gestão e

controle financeiros, e estrutura organizacional e nível de gerenciamento

(Johnson 1979). O apoio governamental pode ser dado na forma de

disponibilizar o conhecimento das universidades aos empreendedores,

mediante valores acessíveis.

Obter dados do mercado é uma dificuldade constante para novos

empreendedores. Entidades governamentais poderiam encurtar distâncias para

as fontes de informações relevantes no contexto de negócios.
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o clima político é um conceito formado por componentes objetivos e subjetivos,

no qual o governo direciona seus esforços para incentivar empresas em

determinados setores de interesse. Assim, a solução mais simples para as

entidades políticas interessadas em promover o empreendedorismo é escolher

o campo onde ele naturalmente já está incorporado ou onde haja recursos

materiais ou tecnológicos favoráveis.

Assim, ao invés de criar o espírito empreendedor, se faz mais racional a

aplicação de recursos no incentivo das pequenas empresas já estabelecidas ou

no incentivo da formação de parques com nítidas vantagens comparativas.

7. BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL

O empreendedorismo é priorizado nas políticas de longo prazo dos governos

dos países desenvolvidos, sempre associados à geração de riqueza e

crescimento econômico. Por exemplo, o espírito empreendedor é tão difundido

nos Estados Unidos, a ponto de existirem programas de auditório como o

"Entrepreneurial Gong Show", da PBS Television Station de Connecticut, onde

candidatos apresentam seus planos de negócios a uma banca de jurados,

como cantores amadores o fazem em programas de calouros. E no Brasil?

Pela última edição da pesquisa anual dirigida pelas escolas London Business

School e Babson College, denominada "Global Entrepreneurship Monitor"

(GEM, 2001), o Brasil é apontado como um dos países mais empreendedores

do mundo, atrás apenas do México, Nova Zelândia, Austrália e Coréia. Na

edição anterior, de 2000, ocupávamos o primeiro lugar deste ranking.

Isto seria motivo de orgulho, se não viesse acompanhado de certa

desconfiança, pois pelo critério adotado nestas pesquisas, o empresário

americano Bill Gates, dono da Microsoft, e os camelôs de rua das cidades

brasileiras seriam igualmente classificados como empreendedores, pois ambos
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se aventuraram em um negócio próprio, a despeito de todas as diferenças

sociais e conjunturais que os cercam.

O estudo da GEM os distingue conceitualmente, associando o primeiro ao

chamado Empreendedorismo de Oportunidade e associando o segundo ao

Empreendedorismo por Necessidade.

Os rankings comparativos entre os países participantes da pesquisa GEM

2001, são apresentados nas figuras 5 e 6, mostrando o índice de

Empreendedorismo (TEA - Total Entrepreneurship Activity) por Necessidade e

de Oportunidade, respectivamente:
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Percebe-se que o Srasil ocupa uma boa colocação em ambos os rankings:

terceiro lugar no primeiro e sexto lugar no segundo ranking. Curiosamente, a

pesquisa GEM 2001 revelou que o crescimento do PIS dos países analisados

está muito mais relacionado ao empreendedorismo por necessidade que ao

empreendedorismo de oportunidade, como podemos observar na tabela 1, que

apresenta, como resumo do Anexo S, as correlações entre os índices de

empreendedorismo (TEA) de cada modalidade e o crescimento do PIS do

país:

Crescimento PIS Crescimento PIS Crescimento PIS
2000 (real) 2001 (projeção) 2002 (projeção)

Empreendedorismo de 0,10 0,07 0,05Oportunidade (lEA)

Empreendedorismo por 0,16 0,37 0,55Necessidade (lEA)

Tabela 1: Correlação entre TEA e PIB dos paises (fonte: GEM 2001 Summary Report)

A correlação entre o TEA por necessidade e o PIS é representativa, o que não

ocorre com a correlação entre o TEA de oportunidade e o PIS. Saseado nesta

correlação, a figura 7 projeta o quadro comparativo de crescimento de PIS

entre os países, para 2002, onde o Srasil teria em torno de 4,6% de

crescimento do PIS, um índice bastante satisfatório.
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Desconsiderando os fatores conjunturais apresentados na figura 3, há fortes

evidências estatísticas que nos levam a concluir que o crescimento de toda a

economia do país é influenciado diretamente pelo nível de atividade

empreendedora. Isso explica a importância de se incentivar cada vez mais

pessoas a iniciar um novo negócio.

Entretanto, a figura 8 sintetiza parte dos fatores conjunturais de cada nação,

por considerar o PIB per capita, acrescentando diretamente a variável de

tamanho da população e, indiretamente, o desequilíbrio na distribuição de

renda do país. O Brasil é o país com maior desigualdade distributiva entre

todos os países pesquisados, e, neste cenário, apresenta um dos menores PIB

per capita de todo o conjunto, algo em torno de US$ 6.500 I ano.
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figura 8: TEA por necessidade X PIB per caplta 2000 (fonte: GEM 2001 Report)

Além dos fatores apresentados, também há a influência significativa da

qualidade do empreendedorismo de cada país, ligado diretamente ao grau de

inovação e valor agregado. O Brasil é um dos países com menor nível de

empresas registradas oficialmente, o que sugere negócios tipicamente de

comércio informal, de pouca ou nenhuma complexidade tecnológica.
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Para se ter uma idéia da diferença, num estudo sobre a inventividade no

mundo, representada pela quantidade de patentes registradas por país em

2000, os EUA registraram 175.983 patentes e Israel 2.024, representando 633

e 355 patentes por milhão de habitantes no país. Em contraste, o Brasil

produziu 3.219 patentes em 1999, ou 19 patentes por milhão de habitantes.

A explicação para tal diferença é que países como EUA, Israel e índia exploram

fortemente o empreendedorismo em tecnologia, e têm políticas que incentivam

sua pesquisa e comercialização, como os direitos de propriedade intelectual.

Mas, neste sentido, o grande diferencial é o subsídio governamental à

educação elementar, secundária e universitária, incentivando a pesquisa, a

aproximação entre escola e empresa, e a atração de capital externo para estas

empresas.

No cenário internacional, não é mais possível sustentar uma posição de

destaque apenas exportando commodities, e o que abre os espaços nesta

competição é a inovação tecnológica. Para se ter essa competência, é

necessário combinar a pesquisa inovadora e o ensino e estímulo ao

empreendedorismo.

No Brasil, segundo o Professor José Carlos Assis Dornelas, especialista em

empreendedorismo, "ainda estamos acostumados a ensinar nossos alunos

como serem ótimos empregados e a crescerem dentro de uma organização.

Ninguém lhes mostra que podem ser empreendedores e criar algo novo.

Quando isso ocorre, muita coisa muda na cabeça dos jovens e potenciais

empreendedores. A primeira pergunta é: como começar? Podemos ensinar

como usar as ferramentas certas, como planejar a criação da empresa; como

diferençar uma idéia criativa de uma boa oportunidade de negócio; como não

cometer erros básicos; tudo baseado em casos de empreendedores que

atingiram o sucesso no passado, tentando aprender com eles."

A universidade tem papel vital nesse processo, pois deve garantir o acesso à

informação, metodologias e técnicas que ajudem os empreendedores a serem

bem-sucedidos. Os currículos universitários precisam inserir o



39

empreendedorismo em seus cursos, como já ocorre nos EUA, e precisa ainda

ser bastante acentuado no Brasil para atingir níveis comparáveis aos

intemacionais. Pesquisas mostram forte correlação entre negócios de sucesso

e o fato de seus empreendedores terem sido preparados para isso. Não há

dúvida de que se pode ensinar alguém a ser melhor empreendedor, mas eles

também continuarão despontando fora dos bancos escolares.

Associado ao ensino do empreendedorismo, no Brasil a pesquisa tecnológica

também necessita de apoio para alavancar oportunidades e negócios. Neste

quesito, os modestos investimentos do setor privado brasileiro em pesquisa

abriram um abismo entre a produção científica nacional e a aplicação desse

conhecimento. Enquanto o Brasil ocupa o 1r lugar no ranking intemacional de

publicação de artigos científicos, acima da Bélgica e da Noruega, no índice de

Avanço Tecnolóqíco (IAT), divulgado recentemente pela ONU, o país cai para a

438 posição, atrás dos vizinhos Chile e Argentina e de países arrasados pela

guerra, como a Croácia. Os dados constam do Livro Verde, documento

elaborado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia que servirá de base para

traçar estratégias para atrair o capital privado para a pesquisa, transformando

descoberta científica em inovação tecnológica.

Em 1999, foram aplicados R$ 8,4 bilhões em pesquisa e desenvolvimento no

Brasil, o equivalente a 0,87% do PIB. Estamos pouco atrás da Espanha, que

investiu 0,9% do PIB no mesmo ano. A comparação seria motivo de euforia se

investimento fosse sinônimo de resultado. No IAT, que mede o

desenvolvimento tecnológico, os espanhóis ficaram 24 lugares acima de nós.

Um dos principais fatores para essa diferença está na participação das

empresas no financiamento da pesquisa. No Brasil, elas responderam por

35,7% dos recursos em 1999. Nos países europeus, o percentual chega a

70%.

Para constatar essas diferenças, não é preciso olhar para o Primeiro Mundo. A

Coréia do Sul investiu mais de 2,5% do PIB em pesquisa naquele ano, dos

quais mais da metade veio do setor privado. O resultado é sensível. Enquanto

/'
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o Brasil depositou apenas 113 pedidos de patente nos Estados Unidos em

2000, o tigre asiático encaminhou 3.472 pedidos. A Coréia do Sul soube

transformar conhecimento em tecnologia, diferente do Brasil, que forma 5 mil

doutores por ano, mas não consegue avanços na inovação tecnológica.

o descaso do empresariado brasileiro tem razões estruturais. Num mercado

fechado, de pouca competitividade, e no qual o Estado assumiu o papel de

industrializar o país, os empresários não viam necessidade de investir em

modernização, sendo que era mais fácil importar tecnologia que investir. Mas

essa cultura traz graves problemas. O primeiro é que a tecnologia importada

não é voltada para a realidade brasileira e, em geral, é defasada. O segundo é

que pela maioria dos contratos de transferência tecnológica, o país é proibido

de exportar os produtos derivados da tecnologia adquirida. Só em 1999, os

royalties pagos por empresas brasileiras para aquisição de tecnologia

totalizaram US$ 1,9 bilhão.

O setor privado não investe o suficiente em pesquisa, fazendo com que, no

Brasil, a pesquisa se concentre nas universidades públicas. Nos países

desenvolvidos, as grandes indústrias fazem pesquisa, reduzindo a defasagem

entre Criação e aplicação.

O próprio ministro de Ciência e Tecnologia, Ronaldo Sardenberg reconhece

que o cenário não é favorável ao investimento privado, mas assegura que a

situação vai mudar nos próximos anos. "O que estava faltando era fazer o

dever de casa: fazer um diagnóstico, traçar planos, estabelecer metas, vermcar

as possibilidades. Esse foi o objetivo do Livro Verde", afirma Sardenberg, que

aposta nos fundos setoriais e na lei de inovação tecnológica para aproximar

universidades e empresas e, com isso, diminuir a distância entre produção de

conhecimento e inovação tecnotóçlca.

Os fundos setoriais e o Projeto de Lei de Inovação também contribuem de

forma decisiva para a ativação de nossos esforços. Esta lei visa facilitar e

tomar mais produtiva a convivência entre empresas e universidades, ao
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permitir medidas inéditas e transformadoras, como favorecer o

empreendedorismo dos pesquisadores e estimular sua mobilidade entre a

universidade e a empresa. Oferece também instrumentos à pequenas

empresas de base tecnológica para que encontrem financiamento e se

desenvolvam.

Estão lançadas numerosas iniciativas, como a emergência do capital de risco e

mais de 150 incubadoras de empresas em funcionamento. A probabilidade de

uma boa idéia nascida dentro da universidade chegar ao mercado é hoje muito

maior do que no passado. Neste sentido, o Brasil tem grande potencial não

somente em indústrias bem estabelecidas como a da aeronáutica regional e de

geração de energia, mas também no campo da agricultura tropical, nas

tecnologias para correção do solo e desenvolvimento de sementes

apropriadas, das vacinas e fármacos, dos satélites e da meteorologia, no

tratamento das moléstias cardíacas, nos transplantes, na excelência da cirurgia

plástica reparadora, na produção de aviões, na engenharia de construção civil,

na extração de petróleo em grandes profundidades, na expansão do número de

usuários de computador.

Outro fator relevante para o êxito do empreendedorismo é estimular a cultura e

capital de risco no país, ainda incipiente.
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figura 9: investimentos pessoais em novos negócios de terceiros (fonte: GEM 2001 Report)
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A figura 9 representa a quantidade de pessoas, em cada grupo de 100, que

tem algum tipo de investimento em novos negócios empreendidos por

terceiros. O Brasil ocupa o último lugar. A performance do Brasil não muda

também nos ranking de investimentos totais de fundos de Venture Capital, o

que significa que são pouquíssimos projetos no Brasil que recebem

investimento de maior porte.

Entidades voltadas para esta finalidade têm trabalhado neste sentido. Por

exemplo, a Finep, está conseguindo resultados animadores com o seu Projeto

Inovar, que estimula a utilização do venture capital no apoio a empresas

nascentes. Por conta disso, a instituição está ampliando o programa, com o

Fórum Brasil de Inovação, de início apenas para o setor de petróleo e gás.

Faz já um ano que as empresas nascentes de base tecnológica - fundamentais

para acelerar o movimento do país rumo à inovação - passaram a contar com

um instrumento novo, mas essencial para o seu desenvolvimento: o capital de

risco. Foi quando a Finep, agência de fomento ligada ao Ministério da Ciência e

Tecnologia (MCT), realizou, no Rio de Janeiro, o primeiro Venture Forum

Brasil, iniciativa inspirada na experiência americana nessa modalidade de

negócio.

Segundo pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Capital de Risco

(ABCR) sobre o capital de risco, relativa a 2000, realizada pela Fundação

Getulio Vargas, com o patrocínio da Finep, constataram-se alguns indicadores

ainda tímidos comparados ao padrão norte-americano, mas que demonstram a

movimentação consistente da evolução brasileira:

• O valor mínimo de recursos sob administração das instituições, ou seja, os

valores que refletem investimentos realizados ou por realizar, foi calculado

em US$ 3,8 bilhões.

• O valor mínimo de recursos disponíveis para investimentos no país

alcançou US$ 2,1 bilhões.
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• Nas 22 instituições que o declararam, o valor total dos investimentos, em

2000, foi de US$ 747 milhões.

• A região Sudeste concentrou 97,5% dos investimentos realizados; o Sul

captou 2, 1 %; e o Nordeste 0,4%.

• Por setores, destacaram-se: telecomunicações (34%); novas mídias (20%);

serviços corporativos (16%); e-commerce (8%); setores não especificados

(9%); industrial (5%); publicaçõeslrádioltelevisão (4%); serviços financeiros

(3%); redes de comunicações e software (1% cada).

• A pesquisa sobre a segmentarão dos investimentos voltados para a internet

revelou: portais e e-commerce B:B (26,2% cada); serviços para intemet
(23,9%); e-commerce B:C (14,9%); e acessolinfra-estrutura (7,2%).

• Por estágio de desenvolvimento da empresa, 78% dos investimentos foram

em empresas em expansão já fundamentadas e organizadas; empresas em

estágio de desenvolvimento captaram 7% dos investimentos; empresas

emergentes ou empreendedoras nascentes (15%).

• O estudo previa um crescimento de 45% no volume de negócios, em

relação ao primeiro semestre do mesmo exercício (previsão de

investimentos: US$ 453 milhões).

A situação das incubadoras brasileiras tem demonstrado crescimento: em

1988, existiam duas incubadoras no país. Em 2000, já eram 135. Hoje, estima-

se que existam 180 incubadoras de empresas no Brasil, sendo 159 delas

apoiadas pelo Sebrae e pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de

Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (Anprotec).

Uma incubadora funciona como um instrumento de fomento ao surgimento de

novas empresas, e é um ambiente planejado para acolher micro e pequenas

empresas que estão começando a surgir. Nos moldes do Sebrae, funcionam

em um espaço físico limitado, dividido em boxes. Uma infra-estrutura comum -

secretária, gerência, telefonia, fax e outros serviços - é compartilhada.

Em julho de 2001, o Sebrae lançou um edital para fomentar a criação de novas

incubadoras. Foram selecionados 109 projetos que receberam R$ 5,4 milhões
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do órgão. São 42 projetos de desenvolvimento de planos de negócio, 26 de

montagem física de novas incubadoras e 22 de manutenção de incubadoras

com até cinco anos de funcionamento.

Além disso, outros 19 projetos visam incentivar incubadoras com mais de cinco

anos de idade a "apadrinhar' novos grupos de empresas que surjam, com

prestação de assessoria técnica.

É o terceiro edital lançado pelo Sebrae, desde 1997, quando o instituto

começou a incentivar a adoção desse sistema. Do montante colocado à

disposição pelo Sebrae, 63% são destinados às incubadoras localizadas nas

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de forma a reverter uma tendência de

concentração de empreendimentos somente na região Sul e no Sudeste,

promovendo uma distribuição econômica mais equilibrada.

As empresas que funcionam em incubadoras são classificadas como

incubadas ou residentes. Elas têm, em média, três anos para deixar o ambiente

comum e partir para a competição no mercado. A partir de então são

classificadas como "graduadas". Um dos ambientes mais comuns para a

criação de incubadoras é a universidade, especialmente no caso de empresas

recém-formadas do setor de tecnologia. São as chamadas "incubadoras

tecnológicas". Há também as "incubadoras tradicionais", formadas por

empresas da velha economia e as "mistas", sem perfil definido.

Dados do Sebrae dão conta que as incubadas e as graduadas empregam 9,1

mil pessoas, sendo que 40% do quadro são sócias das empresas. Cerca de

10% das empresas graduadas nas incubadoras apresentaram em 2000 um

faturamento superior a R$ 1,2 milhão.
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PARTE IV - FORMAÇÃO DO EMPREENDEDOR

8. ANÁLISE 00 EMPREENDEDOR

Numerosos estudos tem sido conduzidos para se determinar as qualidades e

características pessoais necessárias para um empreendedor de sucesso.

Segundo pesquisadores da área (Timmons 1994 e Homaday 1982), as

características mais freqüentes entre os empreendedores são:

• O empreendedor tem um "modelo", uma pessoa que o influencia;

• Tem iniciativa, autonomia, autoconfiança, necessidade de realização;

• Trabalha sozinho;

• Tem perseverança e tenacidade;

• O fracasso é considerado um resultado como outro qualquer;

• O empreendedor aprende com os próprios erros;

• Tem grande energia. É um trabalhador incansável. Ele é capaz de se

dedicar intensamente ao trabalho e sabe concentrar os seus esforços

para alcançar resultados;

• Sabe fixar metas e alcançá-Ias;

• Diferencia-se contra padrões impostos;

• Tem a capacidade de ocupar um intervalo não ocupado por outros no

mercado, descobrir nichos;

• Tem forte intuição;

• Como no esporte, o que importa não é o que se sabe, mas o que se faz;

• Tem sempre alto comprometimento. Crê no que faz;

• Cria situações para obter feedback sobre o seu comportamento e sabe

utilizar tais informações para o seu aprimoramento;

• Sabe buscar, utilizar e controlar recursos;

• Sonhador realista. É racional, mas usa também a parte direita do cérebro;

• Líder. Cria um sistema próprio de relações com empregados. É

comparado a um "líder de banda", que dá liberdade a todos os músicos,

deles extraindo o que têm de melhor, mas consegue transformar o
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conjunto em algo harmônico, seguindo uma partitura, um tema, um

objetivo.

• É orientado para resultados, para o futuro, para o longo prazo;

• Aceita o dinheiro como uma das medidas do seu desempenho;

• Tece "redes de relações" (contatos, amizades) moderadas, mas utilizadas

intensamente como suporte para alcançar os seus objetivos. A rede de

relações internas (com sócios, colaboradores) é mais importante que a

externa;

• O empreendedor de sucesso conhece muito bem o ramo em que atua;

• Cultiva a imaginação e aprende a definir visões;

• Traduz seus pensamentos em ações;

• Define o que deve aprender para realizar as suas visões;

• É pró-ativo diante daquilo que deve saber: primeiramente define o que

quer, aonde quer chegar, depois busca o conhecimento que lhe permitirá

atingir o objetivo;

• Preocupa-se em aprender a aprender, porque sabe que no seu dia-a-dia

será submetido a situações que exigem constante aprendizado de

conhecimentos que não estão nos livros.

• O empreendedor é um fixador de metas;

• Cria um método próprio de aprendizagem. Aprende indefinidamente;

• Emoção e afeto são determinantes para explicar seu interesse. Tem alto

grau de "internalidade", que significa a capacidade de influenciar as

pessoas com as quais lida e a crença de que pode mudar algo no mundo;

• A empresa é um sistema social que gira em torno do empreendedor. Ele

acha que pode provocar mudanças nos sistemas em que atua;

• O empreendedor não é um aventureiro; assume riscos moderados. Gosta

do risco, mas faz tudo para minimizá-lo. É inovador e criativo;

• Tem alta tolerância à ambigüidade e incerteza e é hábil em definir a partir

do indefinido;

• Mantém um alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a

para detectar oportunidades de negócios.
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Novas características podem ser continuamente adicionadas a esta lista, que

tenderia ao infinito sem parecer exagero. Para simplificar, analisando

sistematicamente estas características mais citadas, chegamos a uma

abordagem que explica o empreendedorismo através da combinação de

variáveis pessoais, econômicas e sociais. Esta perspectiva emergente defende

que a atividade empreendedora resulta da interação de características

individuais, pontos de inflexão na vida do indivíduo, background e fatores

culturais, e a exposição a exemplos de sucesso.

o produto do empreendedorismo é uma organização que usa os recursos e

deve oferecer produtos e serviços que outras pessoas desejam consumir e

pagam por eles. As decisões gerenciais tomadas pelo empreendedor e sua

equipe são críticas para a sobrevivência e crescimento da organização. Um

modelo das variáveis-chave e seus relacionamentos é sugerido na figura 10, a

seguir:

modelo
referencial

perfil
psicológico

performance
empreendedora

eventos
precipitantes

figura 10: modelo das variáveis chave dos empreendedores (fonte: Mokry, 1988)

Perfil psicológico: características pessoais, como necessidade de realização,

domínio do controle, propensão à correr riscos, perspectiva de ganho material

e de acúmulo de riqueza, e satisfação de viabilizar um novo negócio são

relacionadas à predisposição pessoal para liderança (Gartner 1985, 702).

A crença que a pessoa tem em direcionar seu próprio destino é o que

diferencia os empreendedores e gestores, da população em geral (Brockhaus e

Nord 1979; Jennings e Zeithaml 1983, 417-18). Empreendedores e gestores

demonstram necessidades de realização significativamente maiores e tendem
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a tolerar mais ambigüidades e incertezas que a maioria da população (Sexton e

Bowman 1984; Schere 1982).

Sob certas circunstâncias, a psicologia do empreendedor pode até mesmo

afetar a performance de toda a empresa. Gasse identificou que as atitudes dos

empreendedores formam conjuntos de valores inter-relacionados sobre

importantes características empresariais. Ele identificou dois tipos ideais de

orientação empreendedora, a administrativa e a intuitiva. O empreendedor de

orientação administrativa tende a utilizar técnicas organizacionais mais formais,

utilizando mais fontes de informação para a tomada de decisão, criando

empresas de rápido crescimento, como a indústria de calçados (1986,57-58).

Outros estudos confirmam que a atitude dos proprietários/gerentes sobre seus

estilos de vida pessoais, tipo de atividade recompensadora, atitude sobre

crescimento organizacional e segurança, todos estes fatores influenciam na

velocidade de crescimento das empresas (Peterson e Smith 1986; Vésper

1980). Não é raro um empreendedor perceber que a empresa cresceu de

forma incompatível ao seu estilo operacional. Os indivíduos mais astutos

vendem sua participação ou trazem administradores profissionais do mercado

com as habilidades mais apropriadas para esta nova realidade. Outros

demoram a tomar alguma atitude e a empresa tem dificuldades ou até mesmo

vai à falência (Braden 1977; Govindarajan 1984; Pfeffer e Salanik 1978).

Quanto melhor estabelecida estiver a firma, menos influente se faz a

personalidade do fundador na performance da empresa (Begley e Boyd 1986).

Modelo referencial: Experiência profissional prévia e contato/conhecimento de

empreendedores de sucesso também influenciam na decisão de iniciar novos

negócios. A família é muito importante neste aspecto. Vários estudos

realizados nos EUA revelam que mais de 50% dos fundadores de empresas

tinham parentes que eram proprietários de empresas, profissionais liberais ou

agricultores, a despeito do fato de que estes profissionais autônomos

correspondessem a menos que 12% da população total (Shapero e Sokol

1982,84). Indivíduos com experiência em pequenas empresas, ou que tenham
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pessoalmente iniciado um negócio, são muito mais propensos a fundar uma

nova empresa (Johnson e Cathcart, 1979).

Eventos Precipitantes: Um "evento empreendedor" aumenta a chance da

pessoa efetivamente aderir ao empreendedorismo. Shapero e Sokol sustentam

que muitos indivíduos se acomodam em suas carreiras atuais por padrões de

forças em suas vidas, por exemplo, família, trabalho ou inércia (1982, 79).

Mudanças mais fortes podem empurrar indivíduos para fora de suas zonas de

conforto em direção de atividades empreendedoras. Dentre estas mudanças,

estão os "deslocamentos negativos", como as migrações forçadas ou uma

demissão inesperada. Se não houver a chance de continuar em zonas de

conforto similares, a busca por novas atividades se toma muito mais fácil.

Populações imigrantes, como os cubanos na Flórida, são responsáveis por um

grande número de novos negócios.

Mudanças mais suaves também podem provocar a formação de novos

negócios. Um estudo de 109 empreendedores em Austin, Texas, identificou

que 65% mencionaram fatores negativos que levaram à abertura de novos

negócios: demissão, fusão ou aquisição da empresa em que trabalhavam,

indisposição à transferência de cidade, e falta de perspectiva nos trabalhos

atuais (Shapero e Sokol 1982, 80). Outros eventos forçados também podem

incentivar o empreendedorismo, como o término do serviço militar ou

faculdade. Motivadores positivos também alavancam o empreendedorismo,

como os profissionais que são convidados por outras empresas a lhes prestar

serviços de sua especialidade.

Alguns grupos étnicos também são proeminentes na formação de pequenas

empresas: judeus, libaneses, nigerianos e sino-americanos (Shapero e Sokol

1982, 85). Aldrich e Zimmer criticam a visão simplista que determinadas

culturas são mais empreendedoras que outras, indicando que grupos étnicos

parecem ser mais empreendedores como imigrantes e que não têm habilidades

de negócios em seus países de origem (1986, 7). O ponto-chave é que os

grupos marginais, seja qual for o motivo da marginalidade, têm menos opções
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e a possibilidade se ingressar em uma nova empreitada independente se torna

questão de sobrevivência. Grupos étnicos, quando se tornam imigrantes,

encaram muitos desafios e o empreendedorismo se torna uma opção atrativa.

Ambiente de suporte: Para explicar porque a carreira empreendedora é

escolhida dentre as diversas alternativas disponíveis, Shapero e Sokol (1982)

sugerem que os indivíduos têm diferentes percepções de desejo e de

viabilidade de capitanear um negócio. Desejo diz respeito aos valores que são

lapidados pela cultura, família, pares e outros contatos sociais.

Shapero e Sokol (1982) colocam que "um sistema social que atribui grande

valor à inovação, assunção de risco e independência é mais propenso a

produzir eventos de empreendedorismo que um sistema com valores

contrastantes" (1982, 83). A viabilidade da carreira empreendedora é dada pela

presença de suporte financeiro, e interage com o desejo. Determinada pessoa

pode julgar que a criação da empresa é inviável e, portanto, concluir que ela é

indesejada.

Se a criação da empresa é percebida como indesejada, sua viabilidade pode

nunca ser sequer considerada (1982, 86).

As forças que atuam no ambiente de suporte são muito mais complexas que

aquelas vistas nas 3 características fundamentais do ambiente econômico

local: estrutura ecológica, aglomeração econômica e a base de recursos

(Pennings 1982b). O termo estrutura ecológica deriva da analogia com a

ecologia humana, onde a organização tem mais probabilidade de sucesso se

combinar adequadamente sua estrutura, tecnologia e recursos no sentido de

superar as restrições em seus nichos escolhidos. Em particular, a criação de

novas empresas estão relacionadas aos seguintes fatores:

tamanho da população

diversidade da população organizacional

quantidade de pequenas empresas na região

migrações populacionais internas

diversidade étnica e cultural
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Os startups tendem a se localizar próximos aos centros de concentração

populacional, para acessar mais facilmente seus mercados. Empreendedores

são oriundos mais freqüentemente de empresas com menos de 250

funcionários, e quanto maior a quantidade de pequenas empresas de indústrias

relacionadas numa mesma região, maior a probabilidade de surgimento de

novas empresas (Johnson e Cathcart 1979).

Uma comunidade de negócios, formada por empresas menores, oferece

maiores oportunidades para a ação das incubadoras de novos negócios, que

trazem mais exemplos de sucesso para serem copiados pelos candidatos a

empreendedor. Uma população crescente e a diversidade étnica e cultural

cultivam um fértil terreno empreendedor (Pennings 1982b; Shapero 1981).

Grandes populações organizacionais também propiciam economias de

aglomeração, nas quais as empresas participantes aumentam a riqueza

coletiva através da redução dos custos de logística e armazenagem entre

parceiros de negócios. A base de recursos de determinada área funciona como

uma parte na capacidade de mobilização para as populações organizacionais.

A disponibilidade dos recursos em geral está associada aos seguintes

elementos (Bruno e Tyebjee 1982):

Recursos:

sub-cultura empreendedora

disponibilidade de capital de risco

força de trabalho especializada

organizações incubadoras de negócios

universidades

políticas de financiamento

políticas de incentivo operacional

serviços de suporte

Outros fatores reduzem a base de recursos do empreendedor, alguns são

controlados pelos instrumentos governamentais:
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estrutura de impostos e taxas

custo de crédito

custo de seguros

facilidade de acesso

distância dos fornecedores

custo de aluguel

custo de energia

custo de transporte

custo de vida

Percepções sobre a viabilidade são vistas como bons negócios para o suporte

financeiro. Muitos dos financiamentos de novos negócios provêm de

economias pessoais e empréstimos de fundos, famílias e amigos. Grupos

étnicos também podem se organizar e criar associações de crédito para

suportar novos negócios.

A disponibilidade de capital para estabelecer o negócio, prédio, equipamentos,

capital de giro, estoques, folha de pagamento entre outros são o problema

principal citados universalmente na criação de qualquer novo negócio.

Administração da empresa: O desafio para se estruturar uma empresa auto-

sustentável envolve a solução de três problemas:

problema de empreendedorismo

problema de engenharia

problema administrativo

O problema do empreendedorismo envolve o objetivo da empresa sintetizada

através da escolha do produto I serviço a ser oferecido. Uma vez definido o

objetivo, é possível se determinar os concorrentes, oportunidades de mercado,

restrições legais, insumos envolvidos e a escala dos recursos necessários. A

incerteza neste ponto é alta, pois ainda não é claro o ambiente ou como este

pode ser gerenciado, se for gerenciável.

A qualidade da informação disponível ao candidato a empreendedor e a forma

como ela vai ser utilizada pode afetar a percepção de incerteza, que oferece a

possibilidade de lucros, mas pode, por outro lado, impedir ou dificultar o

RL A.BOEDECKER
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sfartup. Essa percepção da probabilidade de falha, ou risco, é o maior

obstáculo para o candidato a empreendedor até este ponto. Pesquisas revelam

que os empreendedores não são atraídos somente por projetos de alto-risco;

ao invés disso, preferem projetos de riscos moderados (Brockhaus 1982).

Network: Pesquisas demonstram que os indivíduos que se tornam

empreendedores freqüentemente desenvolvem complexas redes de amizades,

contatos e influências muito antes de iniciarem seus negócios. Este

emaranhado de contatos pode incentivar o empreendedor fornecendo recursos

financeiros, suporte moral, trabalho, habilidades e conhecimentos necessários

ou ainda o compartilhamento do risco. Estudos demonstram que, após

estabelecer seu negócio, o indivíduo utiliza 5,6 horas em média por semana no

desenvolvimento de contatos e mais 5,5 horas por semana para mantê-los.

Empreendedores estimam que 50% dos seus contatos são com pessoas

totalmente desconhecidas. Este nefwork apresenta uma grande diversidade,

envolvendo família, amigos, colegas de trabalho, antigos patrões, banqueiros,

advogados e outros (Aldrich, Rosen e Woodward 1986). É a performance desta

rede formal e informal o principal foco de atenção das políticas de fomento ao

empreendedorismo, que estimulam a ação pública e a ação privada.

Na ausência de teorias amplamente aceitas para caracterização do perfil do

empreendedor, alguns mitos tornaram-se comuns. Estes, em sua grande

maioria, podem ser aplicados em casos específicos mas não podem ser

considerados regras definitivas:

Mito 1) Empreendedores nascem feitos.

Embora empreendedores nasçam com uma certa inteligência, vontade de criar

e energia, sua formação depende da acumulação de habilidades relevantes,

experiência, contatos.

Mito 2) Qualquer um pode começar um negócio.

Pode. Sobreviver e florescer é que são elas. Empreendedores que
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entendem a diferença entre uma idéia e uma oportunidade e pensam grande

têm mais chances de ser bem-sucedidos.

Mito 3) Dinheiro é o fator mais importante para montar uma empresa.

Se as outras peças e o talento estão no lugar, o dinheiro virá. Dinheiro é como

o pincel e a tinta para um pintor - materiais que, nas mãos certas, produzem

maravilhas.

Mito 4) Empreendedores não têm chefe e são completamente

independentes.

Todo mundo é chefe do empreendedor: seus sócios, investidores, clientes,

fornecedores, empregados, família, comunidade. Mas os empreendedores

podem escolher as exigências que vão atender, e quando.

Mito 5) Empreendedores devem ser jovens e cheios de energia.

Essas qualidades podem ajudar, mas idade não é barreira. O que é crítico é

possuir o conhecimento relevante, experiência e contatos que facilitam

reconhecer e agarrar uma oportunidade.

Mito 6) Empreendedores trabalham mais do que executivos de grandes

companhias.

Alguns trabalham mais, outros não.

Mito 7) Empreendedores são lobos solitários.

Os empreendedores mais bem-sucedidos são líderes que constroem grandes

equipes e ótimos relacionamentos com pares, diretores, investidores, clientes,

fornecedores e outros.

Mito 8) Empreendedores são jogadores.

Empreendedores bem-sucedidos calculam muito bem os riscos. Eles tentam

influenciar o jogo de probabilidades, freqüentemente atraindo outros para dividir

os riscos com eles.
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Mito 9) Qualquer empreendedor com uma boa idéia pode atrair

investimentos de risco.

Nos Estados Unidos, apenas entre 1 e 3 de cada 100 empreendedores com

boas idéias conseguem atrair capitalistas de risco.

Mito 10) Empreendedores querem o show todo só para eles.

Privilegiar o próprio ego coloca um teto nas possibilidades de crescimento. Os

melhores empreendedores geralmente sabem construir um time, uma

organização, uma companhia.

Mito 11) Empreendedores sofrem um estresse tremendo.

Sem dúvida, mas não há evidências de que o empreendedor sofra mais

estresse do que outros profissionais com muita responsabilidade. A maioria dos

empreendedores, ao contrário, acha seu trabalho muito satisfatório.

9. MEDiÇÃO DO GRAU DE EMPREENDEDORISMO

Se o empreendedorismo pode ser ensinado, então deveria ser medido, como

num exame de avaliação do aprendizado em sala de aula. Entretanto, os

autores não têm consenso sobre a validade e até mesmo a utilidade de se

quantificar o grau de empreendedorismo dos indivíduos, devido às

características bastante variáveis e peculiares da combinação entre

empreendedor, ambiente e do tipo de empreendimento.

Assim como é comum a aplicação de testes no processo de admissão de

alunos nas escolas e funcionários nas empresas, existem também uma

infinidade de testes para determinação do grau de empreendedorismo de

candidatos a novos negócios (Mancuso, 1986). A utilidade destes testes

dependem de suas características de formação, como por exemplo, a

quantidade de questionários que serviram de base para a formulação do

padrão, a homogeneidade e grau de sucesso dos empreendedores de

referência e a relevância dos aspectos abordados no questionário.
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Todavia, a corrente dos psicólogos apontam como um dos métodos mais

eficazes os testes motivacionais e atitudinais. Em geral, os dois tipos são testes

de projeção e interpretação pessoal através de testes orais ou baseados em

lápis e papel. Após ouvir uma estória ou ver uma figura, o indivíduo é

convidado a falar ou a escrever o que lhe vier à mente, e os psicólogos utilizam

este material para captar as projeções pessoais do indivíduo diluídas em sua

exposição, assumindo que seus sentimentos, crenças, motivações e desejos

estão ali presentes.

David McClelland desenvolveu o método de medição do potencial

empreendedor a partir desta técnica de projeção. Em seu método, McClelland

partiu da hipótese que a necessidade de realização pessoal é o fator

psicológico responsável pelo sucessos e fracassos dos empreendedores. Nas

sociedades em que a motivação para a realização é intensa, surgirão os

empreendedores mais enérgicos e com maiores chances de sucesso. Assim, a

tese de McClelland era que o empreendedorismo pode ser medido através da

variável "motivação para realização".

No teste de McClelland, é mostrada uma foto com determinada cena para o

indivíduo e lhe é solicitado escrever uma estória sobre esta cena. Os

psicólogos assumem que a estória que será narrada é, na realidade, a sua

própria experiência no papel principal. Na pontuação deste teste, é levada em

consideração o grau de realização que se transmite, verificado através de

eventos básicos: (i) definição do problema, (ii) desejo de resolvê-lo, (iii)

levantamento das opções, (iv) previsão das dificuldades que serão

encontradas, (v) identificação das pessoas que podem solucionar o problema,

(vi) antecipação do que pode acontecer no caso de sucesso e de fracasso.

Para cada item verificado na narração do indivíduo é somado um ponto e caso

o item não seja citado é subtraído um ponto do total acumulado. Segundo o

autor, "codificar a estória desta forma é muito objetivo, eliminando as

subjetividades da avaliação pessoal".
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Uma outra maneira de se avaliar o grau de empreendedorismo é através das

grades bidimensionais. Trata-se de um modelo descritivo que auxilia na

distinção básica entre um empreendedor de um não-empreendedor, e também

pode servir de referência para candidatos a empreendedor para direcionarem

suas carreiras e adaptarem suas características pessoais.

A figura 11 apresenta este modelo, com as duas dimensões: (1) intensidade

das características empreendedoras e (2) domínio das habilidades gerenciais

do indivíduo. Estas dimensões são independentes, o ranking em uma delas

não afeta o ranking na outra.

adrn inistrador

®

figura 11: grade bldlmenslonal de perfil empreendedor (fonte: Kuratko, 1989)

Na figura 11, o indivíduo (A) é um executor de tarefas, com um operário ou um

auxiliar de escritório, com pouca característica empreendedora e poucas

habilidades gerenciais. Um indivíduo com alta capacidade administrativa e

pouco empreendedor (8) é tipicamente um bom gerente, ao passo que (C) é

seu oposto, sendo um artista ou um inventor, dotado de muita criatividade mas

pouca capacidade administrativa. Finalmente, o indivíduo (C) é o típico

empreendedor, que reúne as duas características.

No relatório da GEM2001, o padrão de medida do empreendedorismo é dado

pela TEA (Total Entrepreneurial Activity), que é um índice quantitativo

composto pelo número de empresas novas, com menos de 42 meses de

existência, e as empresas recém lançadas ou em vias de fazê-lo (startups) de

uma determinada região. Conceitualmente, a unidade TEA tem um caráter

econométrico diferente do índice de McClelland ou das grades bidimensionais.

e
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10.O PROCESSO EMPREENDEDOR

Segundo Filion (1991), a geração de uma idéia de produto é o ponto de partida

do processo de desenvolvimento de um novo empreendimento. Segundo o

autor, as pessoas motivadas a abrir uma empresa vão criando, no decorrer do

tempo, baseadas na sua experiência, idéias de produtos. Tais idéias, a

princípio, emergem em estado bruto e refletem ainda um sonho, uma vontade

não muito definida. Ou seja, ainda não sofreram um processo de validação,

podem ainda não ser um produto.

O futuro empreendedor, para aprofundar-se em sua idéia emergente, procura

pessoas com quem possa obter informações para aprimorá-Ia, testá-Ia, verificar

se é um bom negócio. Procura também ler sobre o assunto, participar de feiras,

eventos. Ao obter tais informações, a pessoa vai alterando a sua idéia inicial,

agregando novas características, mudando alguma coisa, descobrindo ou

inventando novos processos de produção, distribuição ou vendas.

E, ao modificar o produto, busca mais informações com novas pessoas, livros,

revistas e feiras, em um processo contínuo de conquistas de novas relações.

Esse processo é circular, na medida em que tais relações irão contribuir para

melhorar o produto, sucessivamente.

Para Filion, essas idéias iniciais são visões emergentes. Prosseguindo em sua

busca, vai chegar um dia em que o empreendedor sente que encontrou a forma

final do produto e já sabe para quem vai vendê-lo. Nesse momento, ele acaba

de dar corpo à sua visão central, ou seja, tem um produto bem definido e sabe

qual é o mercado para seu produto.

Esse é processo de formação da visão. Visões emergentes levam a novas

relações (nos níveis secundário e terciário) que, por sua vez, contribuem para

aprimorar a visão emergente inicial (o produto). Novas relações são

estabelecidas em função do novo produto, e assim por diante, até que seja
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atingida a visão central, que pode ser fruto de uma ou várias visões

emergentes.

Quanto ao conteúdo do que essencialmente deve ser contemplado, Filion

desenvolveu um modelo fundamentado no conceito de visão, mostrando que

algumas habilidades especiais compõem a educação visionária. A figura 1

mostra o conjunto destas habilidades no ensino de empreendedores.:

figura 11: Visão empreendedora (fonte: Fillon, 1999)

No centro do modelo está o conceito de Visão/lntuição. Para o autor, visão

significa projeção, uma imagem do empreendimento. Esta visão é viabilizada

por habilidades que podem ser ensinadas, como assumir riscos, inovar,

direcionar a energia pessoal, criar laços de relacionamento, liderar e estruturar.

Esta característica dinâmica do empreendedorismo demonstra seu conceito

interdisciplinar. Para estudar estas características, Kuratko (1989) propõe seis

escolas de pensamento, com processos e motivações distintos, agrupados em

duas dimensões de visão, a macro e a micro, cada uma com atividades

específicas que se complementam para formar a natureza do

empreendedorismo (tabela 2):
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VISÃO

I~ Macro Micro

Ambientalista Pessoal
ESCOLAS DE

PENSAMENTO
Capitalista Oportunista

Reativista Estrategista

Tabela 2: Visão e Escolas de Pensamento (fonte: Adaptação de Kuratko, 1989)

A visão macro apresenta fatores geralmente fora do controle do empreendedor,

enquanto a visão micro apresenta fatores sob seu controle.

A Escola Ambientalista trata dos fatores externos que afetam o estilo de vida

potencial do empreendedor, positiva ou negativamente, focando as instituições

e modelando o ambiente sócio-político no qual está inserido, bem como sua

rede de relacionamentos familiares e de amizades. Na escola capitalista, o

enfoque está todo no processo racional econômico e de busca de capital, onde

as decisões devem seguir o plano conforme o estágio de crescimento da

empresa, sempre baseado nas planilhas e indicadores financeiros do negócio.

Já a escola reativista foca o fenômeno dos grupos, no qual a motivação para a

mudança vêm de alterações políticas, culturais ou econômicas, como subsídios

setoriais, imigrações ou recessões, respectivamente. Estes exemplos de forças

externas afetam diretamente o empreendedor, que pode somente absorver

seus impactos na condução de seu negócio.

A Escola Pessoal sempre atraiu a atenção dos pesquisadores do tema, no

sentido de identificar um determinado perfil característico do empreendedor de

sucesso e conseqüentemente direcionar os esforços da comunidade para seu

desenvolvimento. A escola oportunista foca o aspecto da oportunidade que o

negócio de destina, reforçando a busca de novas idéias, o desenvolvimento de

novos conceitos e a implantação efetiva do projeto. Tem forte influência das

teorias de marketing, desde a identificação do mercado até a entrega dos

produtos, com planejamento operacional voltado a esta finalidade.
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A escola estratégica coloca o processo de planejamento estratégico em

primeiro plano, fundamental para o sucesso do empreendimento. Reunir e

administrar produtos diferenciados, com uma equipe de pessoas diferenciadas,

através de recursos diferenciados para um mercado sem concorrentes é o ideal

em termos estratégicos, mas nem sempre possível. Daí, a importância do

processo.

o desenvolvimento do processo de formação da visão, o empreendedor tem

que se apoiar em alguns elementos, sendo o principal as chamadas Relações,

e trabalhar intensamente sempre voltado para os resultados. O alvo não é o

trabalho em si, mas o resultado que dele advém. Com autonomia,

autoconfiança, e acreditando que pode mudar as coisas, que é capaz de

convencer as pessoas de que sua idéia é ótima, possível e que todos colherão

seus benefícios. São as premissas do processo que Filion define como Energia

e Liderança.

O processo empreendedor tem a grande armadilha da confusão entre idéia e

oportunidade, sendo uma das maiores causas de insucesso dos novos

negócios. Kuratko (1989) define esse processo de conversão e implementação

de idéia em oportunidade como Inovação. Para Druker (1995), a inovação é a

função específica do empreendedorismo.

É necessário que o empreendedor desenvolva essa capacidade, praticando

sempre. Atrás de uma oportunidade sempre existe uma idéia, mas a recíproca

não é sempre verdadeira. A partir do estudo de viabilidade do novo negócio, no

qual o empreendedor agregará seu conhecimento de mercado, habilidades

gerenciais e criatividade, é que se determina a fronteira entre a idéia e a boa

oportunidade de negócio.

A criatividade é um processo que pode ser perfeitamente desenvolvido e

constantemente melhorado, pois todas as pessoas são criativas em algum

grau. Quando os estímulos são positivos, o indivíduo acaba por assimilar esta

característica na forma de pensar e agir naturalmente. Esse processo criativo é
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composto por quatro fases, que podem ou não seguir uma determinada ordem

cronológica:

Fase 1: Acúmulo de conhecimento - leituras, conversas com pessoas da área,

participação em eventos informativos e atenção para com o assunto a todo o

momento. Nesta fase se assimila as premissas básicas da necessidade do

cliente e há a percepção de oportunidade de mercado. A lista de fontes de

idéias é grande, e tem recomendações como:

• Ler revistas da área direta e de áreas relacionadas;

• Contatos profissionais com grupos e associações;

• Feiras, exposições, palestras e cursos;

• Visitas a novos lugares;

• Idéias que deram certo;

• Franquias e possibilidade de utilização de patentes;

• Adquirir negócios existentes;

• Universidades e institutos de pesquisa;

• Bagagem trazida de empregos anteriores;

• Consultoria externa;

• Pesquisa universitária;

• Benchmark, imitação e melhoria.

Fase 2: Processo de incubação - após absorver um volume suficiente de

informação a respeito de determinada idéia, o subconsciente dos indivíduos

continua trabalhando para buscar opções que possam resolver o problema

proposto. Por vezes, deixar de pensar diretamente no problema permite que o

subconsciente o faça melhor, o que acontece até mesmo durante o sono.

Algumas recomendações para esta fase são:

• Procure outras atividades para distração, como ler jornais;

• Praticar esportes;

• Pensar no problema um pouco antes de pegar no sono;
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• Alternar a rotina com atividades diferentes;

• Relaxar durante alguns minutos entre atividades de concentração.

Fase 3: O desenvolvimento da idéia - esta fase do processo criativo é a mais

interessante, pois é o momento em que surge a solução para o problema inicial

e é incorretamente considerada como a única manifestação de criatividade,

desconsiderando-se as fases anteriores. Muitas vezes esta fase se confunde

com a fase anterior, pois a solução é a decorrência imediata da incubação. De

qualquer forma, são sugestões para facilitar o desenvolvimento da idéia:

• Permita-se sonhar acordado;

• Manter mais de um hobby;

• Trabalhar em ambientes descontraídos, como o refeitório da empresa;

• Não se estressar pelo problema;

• Tomar nota de todos os detalhes lembrados durante o dia;

• Fazer pausas regulares durante o trabalho.

Fase 4: Avaliação e implementação - é a fase mais difícil do processo criativo,

e requer muita dedicação e perseverança. Os empreendedores mais

experientes têm maior percepção se suas habilidades são suficientes para o

desafio, mas todos enfrentarão algum tipo de obstáculo. O importante é não

desistir quando os mesmos surgirem; mesmo quando parecerem

intransponíveis, deve haver alguma forma de contorná-los. Como sugestões

para auxiliar nesta etapa, constam:

• Aumentar as energias através de exercício, alimentação e sono;

• Estudar a fundo o processo de planejamento do negócio;

• Compartilhar conhecimentos com pessoas mais experientes;

• Prestar atenção na percepção e intuição;

• Estudar minuciosamente o processo de comercialização;

• Desenvolver políticas e práticas operacionais;

• Encarar como desafios os problemas que surgirão.



64

o processo empreendedor não tem uma receita única, e deve ser desenvolvido

caso a caso. Como há mais idéias do que boas oportunidades de negócios, e

cabe ao empreendedor reconhecer e agarrar aquela que lhe parece mais

compatível com suas possibilidades e habilidades. Uma mesma oportunidade

pode ser interessante para uma pessoa e não ser para outra, o que inviabiliza o

uso de um dos mais de 200 métodos de avaliação de oportunidades baseados

em checklists.

11.METODOLOGIAS DE ENSINO DO EMPREENDEDORISMO

Nos últimos 20 anos, o empreendedorismo evoluiu de um campo de pesquisa

marginal para o centro do conhecimento de muitas escolas de administração

em todo o mundo, assumindo o status de curso obrigatório nas melhores

instituições de ensino e o papel central na atração de investimentos de muitas

destas escolas. Nos EUA, por exemplo, não existe mais nenhuma instituição

de ensino superior que não apresente ao menos uma disciplina sobre o tema

em sua grade curricular. Partindo-se deste cenário, podemos dizer que não há

mais a dúvida "se é possível formar empreendedores". Isso é possível, mas a

metodologia de ensino deve ser diferente daquela tradicional, que vemos

desde o curso primário até a universidade. Há poucas décadas dizia-se o

mesmo em relação aos administradores e gerentes, e hoje não se discute "se é

possível formar um administrador".

No Brasil, em termos acadêmicos, o empreendedorismo é um campo muito

recente, com muitos cursos oportunistas e poucos cursos sérios.

Diferentemente do processo de maturação e conscientização ocorrido nos

EUA, o Brasil importou a técnica sem antes estabelecer a cultura

empreendedora, concebendo uma conotação modista ao tema, como ocorrido

com a reengenharia e a qualidade total. Por esse motivo, antes de explorarmos

o método de ensino do empreendedorismo no Brasil, é conveniente entender o

princípio desse sistema nos EUA, para evidenciarmos as diferenças e falhas.
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Nos EUA existem diversas entidades voltadas especificamente ao estudo do

empreendedorismo, as quais sugerem estruturas e planos de ação aos órgãos

governamentais. Utilizando como referência o modelo do Consortium for

Entrepreneurship Education, amplamente adotado naquele país, temos que o

empreendedorismo é visto como um processo de aprendizagem para toda a

vida, com cinco estágios de desenvolvimento. Este modelo assume que os

alunos devem ter contato com a cultura empreendedora desde o primeiro

momento escolar, o que lhe aumenta as chances de identificar oportunidades

de negócio ao longo de sua vida:

Estágio 1: BÁSICO. Desde o nível primário, passando pelo ginásio e até o

nível colegial, os estudantes devem assimilar a noção de propriedade de um

negócio. Conceitos econômicos básicos, oportunidades de carreira e motivação

para aprender são os focos deste estágio.

Estágio 2: COMPETÊNCIAS. OS estudantes aprenderão a falar a língua dos

negócios, tomando conhecimento de seus problemas na óptica do proprietário.

Este aspecto é particularmente necessário na educação vocacional, com

ênfase na iniciação das competências administrativas essenciais.

Estágio 3: CRIATIVIDADE. Neste estágio, os estudantes se aplicam na

prospecção de idéias e na variedade de formas de planejar seus negócios.

Apesar do caráter teórico, se encoraja a criação de idéias diferencias e a

orientação estratégica para a confecção de um business plan.

Estágio 4: STARTUP. Quando adultos e com mais experiência e

conhecimento, muitos deles ainda necessitam de assistência para iniciarem

seus negócios. Nesta fase, a faculdade pode complementar os requisitos para

o lançamento efetivo do negócio.

Estágio 5: CRESCIMENTO. Muitos empreendedores buscam ajuda para seus

negócios quando já está muito tarde. Uma série de seminários e grupos de

suporte podem ajudar o empreendedor a reconhecer os problemas existentes e
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aprender a lidar com eles a tempo. As faculdades e demais instituições de

ensino e de fomento ao empreendedorismo podem prover esta educação

continuada através de seminários e workshops e promover maiores

oportunidades para a comunidade. A figura 12 representa graficamente esta

evolução.

L1FELONG ENTREPREI\ElIRSHIP EDUCATION MODEL

solve busíness problems

exaanc existin',) oustnass
effect.vcl)l

become seffemployed

develop pencies and
procedures for a ne\\' ar
existing businesG

JOB EXPERIENCE JOB TRAINING & EDUCATION

em enlrepreneurship
eompelencies
apply speclfic occupational
training
laatn how to eraale naw
bU$ineU8S

dlscover entrepreneurshlp
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gain prerequisite basic skills
IlIenltty career opltons
understand economics and free
enterprise

figura 12: Modelo de educação empreendedora a longo prazo (fonte: CETE, Ohlo State)

A principal diferença entre este modelo norte-americano e o brasileiro está na

ausência de formação de base empreendedora para os alunos do ensino

secundário no Brasil, o que dificulta sua introdução no nível superior. Por
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exemplo, um estudante em final de segundo grau nos EUA já tem familiaridade

com os planos de negócios, ou busíness plans, como são mais conhecidos. No

Brasil, somente na faculdade é que o aluno terá a oportunidade de

confeccionar um business plan, ainda assim somente em cursos de

administração de empresas. Nestes cursos, o desenvolvimento do busíness

plan é a base da disciplina, assumindo-se que toda a bagagem teórica

administrativa e de habilidades pessoais já estão absorvidos pelo aluno.

Ainda há a destacada importância na racionalidade dos programas de

educação para Administração, cujos currículos são mais orientados para a

formação de analistas e solucionadores de problemas do que de estrategistas

e profissionais de visão a longo prazo, portanto, empreendedores (Lima,

Bertucci e Pereira, 1993).

No caso dos métodos de ensino atuais, exceção feita a algumas iniciativas

rnodernizadoras, predominam os métodos envelhecidos apontados por Motta

(1983): "creio ser inegável que os cursos de administração no Brasil vêm

experimentando um nítido envelhecimento e há muitas razões para isto." Salas

lotadas de alunos, recursos educacionais limitados na visão moderna ou, de

outra forma, próprios apenas para uma postura educacional conservadora e

envelhecida, distante dos critérios ideais segundo McClelland: (i) prestígio à

qualidade da informação; (ii) despertar a atenção dos estudantes; (iii) manter a

motivação empreendedora; (iv) estímulo à liberdade da fantasia intuitiva; (v)

encorajamento à autêntica participação e (vi) pleno auto-conhecimento.

Em conseqüência disso, o aluno vive num ambiente completamente adverso ao

crescimento da imaginação empreendedora, limitando-se a reproduzir os

conhecimentos que lhes são transmitidos através de recursos didáticos

inadequados, na maioria dos casos.

Este é o cenário brasileiro predominante, mas existem iniciativas para reverter

este quadro. Para oferecer conhecimento aos empreendedores que já se

lançaram no mercado ou estão em vias de fazê-lo, o Sebrae, órgão de fomento

de micro, pequenas e médias empresas ligado à política pública, tem planos de



68

treinamento e desenvolvimento de empreendedores em todas as suas

unidades. Para os estudantes, as faculdades de ensino superior de

administração já oferecem com mais freqüência disciplinas ligadas ao

lançamento e crescimento de novos negócios, e algumas faculdades de outras

áreas, como a de engenharia, já começam a oferecer matérias optativas como

essa para seus alunos.

Uma das autoridades brasileiras no ensino do empreendedorismo, o professor

da UFMG, Fernando Dolabela, desenvolveu uma metodologia para o ensino do

tema no segundo e terceiro graus que já foi aplicado em cerca de 100

instituições de ensino de todo o País, nos últimos dois anos.

Para ele, a introdução de disciplinas de empreendedorismo tem um caráter

revolucionário, pois se diferencia da formação tradicional de empregados e

acadêmicos, e se mostra mais adequada aos novos formatos das relações de

trabalho, após a reestruturação da economia mundial neste final de século.

Ensinar a ser empreendedor representa uma quebra de paradigma na tradição

didática, onde o conhecimento teórico é adquirido pela prática. Elementos de

características subjetivas como sonho, emoção e comportamento tomam

espaço do saber convencional na forma de acúmulo de conhecimentos.

Timmons (1994) determinou, a partir de pesquisas, que o desenvolvimento do

perfil empreendedor que conduza à aquisição pró-ativa de know-how, é um dos

elementos na decisão de investimento de capitalistas de risco. Para estes, uma

boa equipe representava muito maior valor que somente um bom produto ou

serviço. A metodologia proposta pelo autor prioriza o comportamento em

detrimento do saber, sem um objetivo instrumental. A proposta não é a

transmissão de conhecimentos, mas sim o esforço no desenvolvimento de

características pessoais necessárias ao empreendedor de sucesso. O objetivo

passa a ser a formação de empreendedores de sucesso e não de empresas de

sucesso. O professor passa a ter um papel consultivo, diferente do esquema

didático tradicional, servindo de facilitador entre o aluno e os recursos do
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mundo exterior à universidade. Para o aluno, seu ambiente acadêmico para a

ser o próprio mercado, onde os fatores econômicos, sociais e políticas criam

um habitat dinâmico que requer habilidades e conhecimentos mutantes e

contingentes. Entretanto, são estas transformações conjunturais que criam as

oportunidades, razão de ser do empreendedor.

o método convencional de ensino não tem dificuldade em desenvolver o lado

esquerdo do cérebro, o analítico, e também pode ser modificado para exercitar

o lado direito do cérebro, onde se concentram a criatividade e o pensamento

difuso. Para completar a informação necessária ao empreendedor,

profissionais externos do mercado contribuem com sua experiência, lado a lado

com o professor, dentro de um mesmo currículo.

A metodologia proposta para o ensino de empreendedorismo por Dolabela

responde às questões fundamentais: (i) se é possível alguém se tornar

empreendedor; (ii) se é possível ensinar o empreendedorismo e (iii) como

ensiná-lo.

A dificuldade de disseminação da metodologia incluiu mais algumas questões a

serem respondidas: (i) como ensinar empreendedorismo na universidade; (ii)

como professores com diferentes formações acadêmicas podem ensiná-lo e

(iii) como assumir a participação de pessoas fora das instituições de ensino.

Um dos objetivos centrais da disciplina proposta é despertar o aluno para a

área de empreendedorismo, motivando-o a criar a sua empresa. Isto não

significa que a metodologia pretenda que o aluno abra um negócio logo após a

disciplina. O que se pretende é que o aluno possa incorporar ao seu potencial a

opção de geração do auto-emprego e que persiga tal objetivo durante a sua

evolução profissional. Quando irá abrir o seu próprio negócio passa a ser uma

questão pessoal, de amadurecimento, aprendizagem, desenvolvimento da sua

visão, percepção e capacidade de aproveitamento de uma oportunidade.

Há empreendedores que, em um primeiro momento, procuram empregos na

área de seu interesse futuro, visando o acúmulo de conhecimento técnicos,
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mercadológicos e de relacionamentos, para a abertura posterior do próprio

negócio. Este aspecto também justifica uma adaptação dos critérios

tradicionais de avaliação escolar, pois a disciplina pressupõe temporalidades

que extrapolam o ciclo escolar.

a) A metodologia começa pelo processo visionário. Segundo Filion, o

empreendedor é visto como alguém que imagina, desenvolve e realiza visões.

O desenvolvimento da visão é fundamental. O aluno é chamado a desenvolver

o próprio processo visionário, cujo resultado é a empresa, e a exercitar a sua

capacidade de projeção no futuro, através de exercícios visionários (figura 13).

figura 13: Processo de Visão (fonte: Filion, 1999)

b) As principais características comportamentais dos empreendedores,

determinadas por pesquisas, são apresentadas e discutidas. São enfatizadas

as habilidades requeridas em termos de know why (atitudes, motivação e

vaiares), know how (conhecimento), know who (relações), know when

(oportunidade), know what (o negócio propriamente dito).

c) A criatividade compreende o ciclo cujas etapas são a descoberta, a

invenção, a inovação, a melhoria e o processo de mudanças. A criatividade é

fundamental para a identificação de novos paradigmas que poderão configurar

uma oportunidade de negócio. Exercícios são propostos para a quebra de

bloqueios mentais que inibem a criatividade.

d) Na identificação, análise e aproveitamento de oportunidades, assume-se que

idéias não são necessariamente oportunidades de negócio. Existem muito mais

idéias que boas oportunidades. A oportunidade deve se adequar ao perfil e
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características do empreendedor, como competência, aptidão, disponibilidade,

vocação, interesse e recursos de capital. As oportunidades são traduzidas em

produtos ou serviços que adicionem valor ao cliente, e com um ciclo de vida

que permita um retorno satisfatório. A melhor idéia nem sempre é o fator crítico

de sucesso.

e) O Plano de Negócios, ou business plan, é o exercício de planejamento da

criação do empreendimento, e trabalho final da disciplina. Deve ser

desenvolvido em bases realistas, em condições de se transformar em um

negócio que sensibilize investidores e parceiros. É possível que, durante a

elaboração do plano, se descubra que o empreendimento é excelente ou ainda

que seja inviável, que os riscos são imprevisíveis, que a rentabilidade é

insatisfatória para garantir a sobrevivência da empresa. Essa é a sua

finalidade, a de antecipar os acontecimentos de forma planejada.

A aplicação prática desta metodologia de ensino é inspirada nos processos de

aprendizagem utilizados pelo empreendedor na vida real. Para se encontrar

efetividade didática na área de empreendedorismo é essencial que o ensino

seja insistentemente inserido no contexto em que irá operar no mundo real,

submetendo o aluno a situações similares àquelas que encontrará na prática.

Segundo Allan Gibb (1996), o processo de aprendizagem do empreendedor, na

pequena empresa, é essencialmente baseado em ações:

• solucionando problemas;

• trabalhando sob pressão;

• interagindo com pares e terceiros;

• através de trocas com o ambiente;

• aproveitando oportunidades;

• copiando outros empreendedores;

• pelos próprios erros;

• através do feedback dos clientes.
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Os alunos vão freqüentemente observar o mercado in-loco, e em sala de aula

simulam processos de trabalho semelhantes aos do mundo real. Essa

metodologia é chamada de enterprise way, na qual a teoria é preferencialmente

abordada através de sua aplicação real, privilegiando as características do

mercado e da economia locais. A abordagem didática fará uso de casos, jogos,

estudos de biografias e teatro popular.

Seminários são priorizados em relação à preleção teórica. Estimula-se a

exposição dos participantes durante todo o curso, de forma a prepará-lo para

situações de negociação. Dessa forma, os papéis do professor e do aluno são

intencionalmente invertidos: o aluno é sempre chamado a transmitir para toda a

turma os conhecimentos que ele próprio gerou: a sua idéia de empresa, a

definição do seu produto, a sua visão do mercado, o seu plano de negócios.

Críticas, isentas e objetivas, são estimuladas junto aos demais alunos, que se

transformam em avaliadores dos colegas, assumindo papéis de clientes,

fornecedores, financiadores e sócios.

Uma das formas de se aprender a ser empreendedor é através da convivência

com outros empreendedores. Pesquisas indicam que as famílias de

empreendedores têm maior chance de gerar novos empreendedores e que os

empreendedores de sucesso quase sempre têm um modelo, alguém a quem

admiram e imitam.

Empreendedores reais são convidados a falar sobre sua experiência na área

de negócios, abordando, principalmente, os aspectos pessoais do seu

envolvimento. O depoimento de empreendedores é valioso, por transmitir o

conhecimento dos caminhos de sucesso e também os de fracasso, sendo

fundamental que se transmita a experiência desde a formação da visão, da

idéia da empresa, do primeiro produto, do primeiro cliente, da abordagem do

mercado, da migração para o negócio próprio. O relato da transformação na

vida pessoal também é muito importante: as novas relações pessoais, a reação

do núcleo familiar, os rendimentos incertos na empresa. Também as relações
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de interdependência com o ambiente interno e externo, como sócios, clientes,

colaboradores, empregados, fornecedores, concorrência.

Essa participação dos convidados externos é essencial para a formação dos

empreendedores. Para estruturar o registro dos depoimentos para análise e

comparação, a metodologia prevê dois instrumentos: (i) um roteiro para o

depoente, que sugere um curso de informações voltadas para o conteúdo do

curso. Nesse roteiro, os dados sobre a pessoa e o que ela faz são mais

importantes, para transmitir a experiência vivenciada e (ii) um guia de

modelagem, para o aluno registrar as informações essenciais dos depoimentos

dos empresários, se colocando na posição do empreendedor e registrar os

comportamentos, atitudes, práticas que podem ser incorporadas à sua forma

empreendedora de agir. Os depoimentos sobre empreendimentos de fracasso

são extremamente ricos, devido à possibilidade de identificação de causas

objetivas que provocaram o insucesso.

No final do curso, um júri, integrado por pessoas representativas da área

empresarial, é convidado para avaliar os melhores planos de empresa através

de seus planos de negócios e uma apresentação pessoal. O objetivo é integrar

o novo empreendedor à comunidade de negócios, estimulando o contato com

os demais atores do empreendedorismo. Adicionalmente, pode-se identificar

uma boa oportunidade não só para o aluno mas também para algum dos

membros do júri, principalmente se for um investidor de risco.

Desta rede de relações, surge a figura do "padrinho" do empreendedor, um

empresário experiente, que possa orientá-lo. Não é necessário que seja do

mesmo ramo do projeto, mas que tenha vivência no campo da criação de

novos negócios e que auxilie através da formulação das perguntas corretas ao

empreendedor e não o contrário.

Na metodologia, o instrutor assume o papel de facilitador do processo de

aprendizagem e não como professor tradicional, fonte de conhecimento capaz

de eliminar todas as dúvidas. Além dos vínculos acadêmicos, precisa manter
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proximidade com o ambiente empresarial, político e econômico de forma a

trazer o seu network para a sala de aula, agindo também como catalisador de

negócios entre a escola e o mundo empresarial. Deve ter uma visão

multidisciplinar, agregando especialistas em torno da disciplina, e criando um

ambiente em que seja possível o aprendizado através da prática.

Na realidade brasileira, este aspecto é crítico conforme as proposições de

McClelland e Filion. Para estes autores, o professor será sempre um fator

preponderante, pois ninguém transmite estado de ânimo sem que ele próprio

não esteja totalmente motivado. Motta adverte que "em primeiro lugar, é

importante notar que a maior das escolas utiliza pessoal mal preparado e com

poucas condições de se aperfeiçoar". Feita esta consideração, temos que

características desejáveis para os professores de empreendedorismo são: (i)

situar-se como professor de empreendedores e não de alunos convencionais;

(ii) desenvolver sensibilidade para conhecer o mundo do empreendedor; (iii)

reforçar a autonomia e a liderança dos estudantes; (iv) permear o ensino -

qualquer que seja o domínio - de exemplos da vida real e cultivar-lhe a

imaginação; (v) levar os estudantes a definir eles mesmos, uma situação, uma

visão, um problema; (vi) habituar os estudantes a identificar o que lhes

interessa e lhe motivar a alcançá-lo; (vii) criar uma abertura sobre o ambiente;

(viii) gerar situação para que os estudantes passem à efetiva ação; (ix) chegar

a um ensinamento efetivo da motivação empreendedora.

Portanto, o instrutor desempenha papel fundamental neste processo formador

do empreendedor nas abordagens de Dolabela, de McClelland e de Filion,

sendo que nenhum deles deixa de considerar as dificuldades e de ressaltar os

fatores limitativos para o seu desempenho. Para que haja uma autêntica

formação de empreendedores terá de haver, antes de tudo, uma atmosfera

favorável para este propósito dentro das salas de aula e que esta atmosfera

depende diretamente do estado de espírito e da motivação empreendedora do

próprio professor.
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Existem ainda outras abordagens pedagógicas para o ensino do

empreendedorismo, que funcionam como ferramental complementar de ensino:

Simulação

A utilização da simulação por computador na educação do empreendedorismo

pode simplificar os problemas enfrentados pela abordagem situacional e pelos

estudos de modelos teóricos. Porter (1994) adverte que os participantes de

simulações podem não se sentirem seguros quando enfrentarem situações

reais, mas, apesar disto, ele acredita que tais ferramentas tem grande potencial

para a educação empreendedora. Baseados em situações do mundo real, eles

são utilizados para auxiliar os estudantes a formulares suas próprias idéias

como se estivessem trabalhando em um negócio em operação ou em fase de

criação. Desta forma, os participantes estão aptos a consultar empreendedores

reais para avaliares suas performances.

o Interactive Planning (IP), uma técnica desenvolvida por Ackoff (Ackoff, Finnel

e Gharajedaghi, 1984), e utilizada com sucesso por empresas nos EUA, é

criativa, flexível e baseada em casos reais. Ela apresenta um ambiente em

constante mudança, no qual os participantes vão sendo submetidos a um

conjunto de situações ao longo do tempo. Utilizando a metodologia de

simulação para verificar os impactos nas estratégias do empreendedor

conforme o ambiente de negócios se modifica, Lant e Mezias (1990) exploram

a eficiência de várias estratégias empreendedoras na criação de organizações

em função do ambiente.

Há dois tipos de simulações de negócios, modelos de realidade baseada em

computador e baseadas em análise comportamental. A primeira proporciona

um ambiente em que o participante tem a experiência numa realidade de

negócios sem risco e especificamente desenhada para eliminação de custos e

detalhes exógenos inerentes ao ambiente típico de operação das empresas

(Feldman, 1995). Estas simulações por computador também oferecem uma

base suficiente para que os participantes apliquem suas estratégias nas

situações reais que surgirão. Além disto, certas atitudes e comportamentos
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consistentes com o sucesso podem ser desenvolvidos ou adquiridos. Esta

tecnologia provê não somente um feedback imediato nas decisões dos

participantes, como também proporciona o exercício da tomada de decisão em

situação de pressão.

Apesar de suas virtudes, as simulações são restritas e não substituem os

métodos convencionais de ensino. Os instrutores devem examinar o processo

de desenvolvimento empreendedor como um todo e aplicá-lo conforme o perfil

dos participantes para se obter os melhores resultados. Feldman, Wolfe e

Bruton (1994), advertem que por este motivo o modelo ainda se vê sub-

utilizado nas instituições de ensino. Low, Venkataraman and Srivatsan (1994)

sugerem outro modelo, no qual os sistemas de computador não devem ser

totalmente realísticos, para não frustrar os participantes pelas situações de

imprevisibilidade e indefinição estratégica, que existem no mundo real, mas

que neste ambiente não devem ser adotados para não desfocar a atenção dos

objetivos básicos do aprendizado com eventos totalmente fora do controle do

participante. Eles desenvolveram jogos de empreendedorismo por sentirem

que os métodos de ensino pedagógico tradicionais como aulas, leituras e

trabalhos, apesar de cruciais no desenvolvimento de habilidades analíticas, não

exercitavam habilidades criativas e emocionais.

Abordagens experimentais podem aumentas a motivação, oferecendo aos

estudantes a oportunidade de explorar as dimensões emocionais e interativas

do empreendedorismo. Também podem complementar outras metodologias,

testar teorias e manipular condições sobre as quais o jogo é proposto. De fato,

estes autores vêem o empreendedorismo como a mobilização de recursos para

a capitalização de oportunidades, como um processo de competição onde há

um ganhador e um perdedor. Eles desenvolveram um jogo para programas de

cursos MBA, com duração de 5 a 10 dias, para ser exercitado fora da sala de

aula, em paralelo com o curso tradicional, como ferramenta de apoio.
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Estudos de Caso

O estudo de caso como método de ensino de empreendedorismo estimula a

análise dos fatores e complexidades envolvidas nas decisões de negócios,

através de habilidades analíticas e integrativas necessárias para a gestão

empreendedora. Pesquisas mostram que muitas pequenas empresas falham

por este motivo, e esta técnica é especificamente aplicada para suprir tal

necessidade. O modelo de estudo de caso apresenta exemplos de sucesso e

fracasso de negócios, permitindo que o participante exercite a tomada de

decisão por similaridade situacional. A principal barreira deste método está no

volume limitado de casos especificamente desenvolvidos para a finalidade

empreendedora disponíveis (Boulton, 1989; Jacob, 1987; Seeger, 1984), e

mais particularmente para as pe

dos casos para empresas d

consciência de problemas

empresas. Há a tendência de utilização

rte, o que em parte traz a vantagem da

pelas características

impossíveis de repre

deste ambiente e quase
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PARTE V - CONCLUSÃO

12.TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

"A educação do empreendedorismo na graduação é fundamental porque você

já está trabalhando com um público bem educado e que pode vir a empreender

por opção" afirma Marília Rocca, diretora-geral da Endeavor Brasil, uma

organização não-governamental que trabalha para implantar a cultura do

empreendedorismo no Brasil.

Diferentemente dos EUA e de países que adotaram a política empreendedora,

a formação de empreendedores no Brasil tem muito a evoluir, devido

principalmente à sua curta história, iniciada a apenas a duas décadas atrás, e à

pequena quantidade de instituições de ensino superior que têm feito parte

desta evolução, como demonstra a cronologia do empreendedorismo no país:

1981 - Criada pela escola de Administração de Empresas da Fundação

Getúlio Vargas a disciplina Novos Negócios, dirigida ao curso de

Especialização em Administração para Graduados.

1984 - A Fundação Getúlio Vargas estende o curso para graduação.

1984 - A USP (Universidade de São Paulo) começa a oferecer a disciplina

Criação de Empresas, no curso de graduação em administração da

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade.

- O Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal

do Rio Grande do Sul cria a disciplina de Ensino de Criação de

Empresas.

1985 - A FEA/USP inaugura a disciplina Criação de Empreendimentos de

Base Tecnológica, no Programa de Pós-Graduação em Administração.

1992 - Com o apoio do Sebrae, A FEA oferece o Programa de Formação de

Empreendedores voltado a profissionais da comunidade interessados

em abrir uma empresa.

- A Universidade de Santa Catarina cria a Escola de Novos

Empreendedores (ENE) com profunda inserção acadêmica e
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envolvimento com projetos e órgãos internos, com outras

universidades e organismos internacionais.

- Nasce o Cesar - Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife,

por iniciativa do Departamento de Informática da Universidade Federal

de Pernambuco, com suporte da Fundação de Apoio a Ciência do

Estado de Pernambuco (Facepe).

1993 - O programa Softex, do CNPq, desenvolve uma metodologia de ensino

para ser oferecida no curso de graduação em Ciência da Computação

da Universidade Federal de Brasília.

1995 - A Escola Federal de Engenharia de Itajubá, em Minas Gerais, cria o

Cefei - Centro Empresarial de Formação Empreendedora. O estilo da

escola expõe todo o corpo discente ao conteúdo, já que todas as

disciplinas contribuem para o desenvolvimento do espírito

empreendedor do aluno.

1996 - Surgem em todo país importantes projetos universitários de

empreendedorismo, entre os quais o Instituto Gênesis para a inovação

e Ação Empreendedora, da PUC - RJ.

1997 - É criado em Minas Gerais, o Programa Reune - Rede de Ensino

Universitário de Empreendedorismo, apoiado por um consórcio de

instituições formado pelo Sebrae-Minas, Instituto Euvaldo Lodi (IEL),

Fumsoft, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Fundação

João Pinheiro.

1998 - O IEL e Sebrae Nacional lançam o Programa Reune-Brasil,

expandindo a filosofia para todo país. Paralelamente, o número de

incubadoras de empresas nas universidades cresceu de dois para

setenta e oito, as quais abrigam atualmente 614 projetos, gerando

2,765 empregos.

1998 - O Instituto Nacional de Telecomunicações - INATEL - cria o NEMP,

com objetivo de agregar valores de cultura empreendedora à sua

comunidade acadêmica, desenvolvendo-a nesta área.

1999 - Instituto Euvaldo de Lodi cria o Prêmio IEL de Interação Universidade

Indústria - Programas de Empreendedorismo nas Instituições de
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Ensino Superior, que tem como vencedora a sua primeira edição a

PUC-RJ

A respeito do ensino universitário, é necessário ressaltar que o fato de existir

um programa de empreendedorismo em determinada escola não significa

necessariamente que se trata de um programa eficiente, pois como vimos no

capítulo 11, há controvérsias sobre o modelo de ensino de empreendedorismo

aplicado na maioria das instituições de ensino superior do Brasil.

Após a introdução no nível superior, o ensino do empreendedorismo no Brasil

também já se estende ao nível médio, como a experiência bem-sucedida da

Escola Técnica de Formação Gerencial, criada em 1994 em Belo Horizonte. O

curso dura três anos, e um terço dos alunos é de filhos de empresários. Hoje

há 20 dessas escolas em Minas Gerais, que já formaram cerca de 600 alunos.

O método de ensino vem da Áustria, e os professores são pequenos e médios

empresários que transmitem sua experiência. Um dos programas da escola,

que visa capacitar pessoas carentes ou deficientes a obter alguma renda, foi

premiado numa feira da Alemanha.

Outras instituições também tem o objetivo de formar empreendedores, embora

não sendo instituições de ensino. Por exemplo, temos o Sebrae - Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. É uma instituição técnica

de apoio ao desenvolvimento da atividade empresarial de pequeno porte,

voltada para o fomento e difusão de programas e projetos que visam à

promoção e ao fortalecimento das micro e pequenas empresas. Seu propósito

é trabalhar de forma estratégica. inovadora e pragmática para fazer com que

o universo dos pequenos negócios no Brasil tenha as melhores condições

possíveis para uma evolução sustentável, contribuindo para o desenvolvimento

do país como um todo. Foi criado por lei de iniciativa do Poder Executivo,

concebida em harmonia com as confederações representativas das forças

produtivas nacionais. O Sebrae é predominantemente administrado pela

iniciativa privada, oferecendo cursos de formação empreendedora, assessoria

e suporte aos pequenos empresários. É um serviço social autônomo - uma
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sociedade civil sem fins lucrativos que, embora operando em sintonia com o

setor público, não se vincula à estrutura pública federal.

Além do Sebrae, o Governo Federal criou o Programa Brasil Empreendedor,

criado em 1999, cujo objetivo é estimular o desenvolvimento das micro,

pequenas e médias empresas e de empreendedores dos setores formal e

informal. O incentivo efetiva-se por meio da capacitação gerencial e

tecnológica, concessão de crédito e de assessoria técnica e visa promover a

geração e a manutenção de postos de trabalho, elevar o nível de capacitação

empresarial dos empreendedores em todo o país, e , assim, contribuir para a

geração de renda. Desde a sua criação foram realizadas 2.550.000 operações

de crédito, num valor de R$ 20,0 bilhões (outubro/1999; até novembro/2001). A

Terceira Etapa do Programa, que se desenvolverá até setembro de 2002, terá

como focos principais: (i) o aumento da participação das MPME nas

exportações brasileiras; (ii) a inclusão digital das MPME; (iii) o apoio a pólos

produtivos e (iv) o fortalecimento do segmento artesanal. O Programa tem

abrangência nacional e articula diversas ações de organismos governamentais

e não-governamentais. Atua em quatro grandes eixos, de forma unificada:

Promoção, Capacitação, Assessoria Técnica e Crédito. A convergência destes

eixos dá-se por meio da parceria entre os governos federal, estadual e

municipal e as instituições governamentais e outras entidades.

Numa linha distinta do ensino de empreendedorismo, mas certamente

incentivadora da formação de empreendedores está o Projeto Inovar, que atua

na facilitação do financiamento necessário, especialmente o capital de risco,

para a criação e desenvolvimento das pequenas e médias empresas de base

tecnológica, aproximando a pequena empresa de investidores, ganhando

condições de buscar o conhecimento tecnológico na universidade, criando

assim uma ponte tripla. É uma iniciativa da Finep - Financiadora de Estudos e

Projetos, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia do Governo Federal.
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13.CONCLUs6ES E RECOMENDAÇ6ES

o papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico pode ser

percebido diretamente através da renda per capita da nação, mas envolve uma

profunda modificação na estrutura dos negócios e de toda a sociedade (Hisrich,

1992).

O crescimento econômico beneficia a todos os atores diretamente envolvidos

com o sistema empreendedor, através do aumento de riqueza, que se

movimenta sucessivamente por outros setores da economia até chegar em

toda a comunidade, colaborando com o bem-estar social e propiciando bases

sólidas para se obter vantagens competitivas sustentáveis (Porter, 1993).

Estas vantagens competitivas podem ter a amplitude variável, desde uma

região econômica, como a União Européia, um país, uma unidade regional

chegando até uma empresa em uma indústria específica.

Analisando-se a atividade empreendedora no país, o Brasil é um dos países de

destaque no cenário mundial, segundo tem revelado a pesquisa GEM 2001 nos

últimos dois anos.

Entretanto, como visto no capítulo 7, percebemos que esse elevado índice de

atividade empreendedora não é suficiente para promover uma vantagem

competitiva sustentável ao Brasil, principalmente pelos problemas conjunturais

de grande desequilíbrio na distribuição da renda, o que ocasiona uma baixa

renda per capita. Mas também existe um importante fator que é a qualidade da

inovação aplicada pelo empreendedor brasileiro. A figura 14 apresenta a

relação entre a raridade da inovação, ou seja, a composição de fatores como

complexidade e exclusividade, e a quantidade de inovações introduzidas no

mercado. Foram classificados 3 grupos pelo grau de raridade: inovações

triviais, inovações tecnológicas e inovações revolucionárias. O quadro à direita

representa o valor agregado de cada grupo de inovação, através da curva de

receita ao longo do ciclo de vida útil de cada produto ou serviço.
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o caso brasileiro assim se explica pois temos uma grande quantidade de

empreendedores por necessidade, envolvidos em atividades de baixa raridade

de inovação, tipicamente de comércio informal.

Conforme os dados mais recentes disponíveis no Sebrae (Anexo A1), no Brasil,

96% dos pequenos empresários se dedicam a atividades de baixa raridade

inovadora, sendo que as maiores categorias que representam juntas 57% do

total se dedicam a (i) serviços em geral; (ii) restaurante, bar, lanchonete e

similares; (iii) auxiliares e prestadores de serviço para empresas e pessoas; (iv)

produtos alimentares; (v) supermercados e lojas populares; (vi) vestuário e

calçados e (vii) serviços de informática.

$

loovação reuolucionária

alta

Inovaçãotecnoló~ca

baixa ----------- ...• alta
Quantidade de inovações
introduz idas no mercado

figura 14: Tipos de inovação X Ciclo de Vida do Produto (fonte: adaptação de Hlsrlch, 1992)

As diferenças de valor agregado representadas na figura 14 estimulam a

análise de como o Brasil pode migrar da situação de inovador trivial para a de

inovador revolucionário. A resposta para esta questão passa pelo empenho em

pesquisa e desenvolvimento que o país apresenta, cujos laboratórios e centros

de pesquisa são os grandes celeiros de inovações. Drucker (1987) aponta a

inovação como a ferramenta específica dos empreendedores, cuja intensidade

está intimamente ligada à capacidade de gerar mudanças, que por sua vez são

os habitats naturais das oportunidades. A figura 15 esquematiza o processo de

evolução dos produtos e serviços, enfatizando o papel do empreendedor como

ponte entre o ambiente científico de pesquisa e o mercado empresarial.
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figura 15: Empreendedor e Evolução do Produto (fonte: adaptação de Hlsrlch, 1992)

Num primeiro momento (I), o empreendedor reconhece uma necessidade

social; para solucioná-Ia, vai em busca de inovação tecnológica (li) no

ambiente científico; chega-se ao ponto crítico (111),que é a intersecção entre a

necessidade social e o conhecimento. Neste ponto, chamado de síntese

iterativa, se tem o maior índice de abandono no processo, pela falta de

inovação viável. O próximo estágio (IV) é o desenvolvimento do produto ou

serviço, que já envolve conhecimentos e habilidades administrativas. Por fim

(V), o produto ou serviço está disponibilizado para a sociedade.

A função de unir o ambiente científico ao mundo dos negócios e ao mercado

consumidor pode ser feita não somente pelos empreendedores, mas também

pelas grandes empresas e pelo próprio governo. Quando as empresas o

fazem, exercem a atividade denominada intra-empreendedorismo, ou

intrapreneurship. Estas têm a vantagem de já possuírem os recursos e

capacitações necessárias para atender o mercado, mas enfrentam as

burocracias internas e a expectativa de resultado a curto-prazo como as

principais dificuldades de implementação. Já no caso do governo, a forma de

fazer interagir o desenvolvimento científico e as necessidades sociais é através

de transferências de tecnologia da universidade para as empresas,

considerando a situação de predominância da iniciativa privada na economia.
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Enfim, após a apresentação do quadro geral do empreendedorismo no Brasil,

podemos enumerar algumas sugestões que podem contribuir para propagar a

iniciativa empreendedora:

1) Intensificar a Pesquisa Tecnológica em geral

2) Pesquisar e ensinar o Empreendedorismo

3) Incentivar cientistas a empreender

4) Educar os atores envolvidos no Empreendedorismo

5) Promover o ensino do Empreendedorismo no nível superior

6) Conscientização da importância das Pequenas e Médias Empresas

7) Incentivos econômicos às PME no mercado local

8) Capacitação das PME para o mercado global

9) Criação de incubadoras e parques tecnológicos

10) Estimular o mercado de capital de risco

11) Desenvolver uma Cultura Empreendedora Nacional

1) Intensificar a Pesquisa Tecnológica em geral

É o ponto de partida para o surgimento de inovações de maior valor agregado.

Esta iniciativa pode ser compartilhada entre o Governo, Centros de Pesquisa

das universidades e a iniciativa privada. O Ministério da Ciência e Tecnologia

têm 14 programas multidisciplinares de fomento, direcionados para promoção

do desenvolvimento científico e tecnológico, visando não somente a

comunidade científica mas também em consonância com as necessidades de

inovação da iniciativa privada. Entretanto, muito ainda deve ser feito. A parcela

da população brasileira que forma a comunidade científica é ainda muito

pequena (0.1% do total, contra 0.4%, na Coréia do Sul e 0.8%, nos EUA) e, o

que é mais grave, apenas 11% desse número já restrito, atua em centros de

pesquisas empresariais. Em outras palavras, apesar da comunidade científica

não ser tão grande como o desejável, a ciência no Brasil vai bem e a tecnologia

vai mal. O maior desafio, que por ser endêmico é também uma ameaça às

nossas instituições públicas de ensino superior, é a falta de uma política de

recursos humanos adequada aos objetivos, tarefas e missões das
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universidades, e a conseqüente política salarial incompatível com os melhores

propósitos de ensino, pesquisa e extensão. Isto explica a classificação do país

no anonimato de 79° lugar no índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das

Nações Unidas, em 2.000 e de 43° lugar, entre 72 países, no índice de

Desenvolvimento Tecnológico, também da ONU, em 2.001, com não mais que

duas patentes por milhão de habitantes, sendo 8 na Argentina e 779, na Coréia

do Sul. No caso de nosso sistema de formação de novos pesquisadores e

cientistas é preciso também considerar o desafio de motivar o mercado de

trabalho para a absorção e integração desses profissionais. Dos mais de 5.500

doutores formados em 2.000, só pouco mais de 2.000 têm vínculo

empregatício, sem falar nos 17.000 mestres. Em 2.001, se formaram mais

6.000 doutores e 20.000 mestres. O setor empresarial poderia ajudar a

absorver essa oferta excedente, sob pena de que o esforço despendido ao

longo desses últimos 20 anos seja ele também desperdiçado, como outros que

se perderam em décadas passadas. Além disto, o setor privado brasileiro

contribui com apenas 11% dos investimentos em desenvolvimento tecnológico,

mostram dados do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Na Coréia e em

Taiwan, a participação das empresas é da ordem de 60 a 70%.

2) Pesquisar e ensinar o Empreendedorismo

Pela sua importância, do fenômeno do empreendedorismo merece ser

estudado por um Instituto de Pesquisa criado exclusivamente para esta

finalidade, como o ICSB - International Council for Small Business, que

passaria a ser a referência nacional e internacional para o assunto no Brasil.

Através da interação com outras entidades similares, como a Fundação

Kauffman nos EUA e Centros de Pesquisa de Empreendedorismo ligados a

universidades e entidades governamentais de vários países em todo o mundo,

poderia promover o intercâmbio internacional e ser o agente responsável pela

difusão dessa cultura, através da produção de material educativo, cursos e

seminários a todos os demais atores do sistema. Seria uma instituição

complementar ao Sebrae, cujo foco é o apoio ao pequeno empresário.
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3) Incentivar cientistas a empreender

Para encurtar o caminho entre a pesquisa científica e o mercado, uma das

formas é facilitar.a transformação do pesquisador em empresário. Através da

multiplicação de incubadoras ligadas às universidades e centros de pesquisa, e

a aproximação destas aos investidores de risco, cria-se um ambiente favorável

à disponibilidade de recursos humanos e de capital que possam a vir a se

tornar empresas de tecnologia de ponta. Uma quebra de paradigma que pode

alavancar a iniciativa é a de trazer mais fortemente o conceito de lucro para

dentro das universidades, em contra-partida ao caráter de fundações sem fins

lucrativos, predominantes no círculo acadêmico. A criação de empresas de

consultoria incorporadas às universidades já se constituem dentro desta

abordagem.

4) Educar os atores envolvidos no Empreendedorismo

O Instituto Brasileiro de Pesquisa Empreendedora sugerido no item 2, teria a

responsabilidade de prover material didático e campanhas de catequização do

empreendedorismo entre todos os atores do sistema, principalmente aqueles

que participam deste os primeiros estágios da processo, como as entidades

governamentais de apoio e as sociedades civis. Com mais ferramental de

ensino, entidades como as associações de pequenos empresários e até o

próprio Sebrae teriam melhores condições de desempenhar seus trabalhos

eficientemente.

5) Estabelecer o ensino do Empreendedorismo no nível superior

Todas as universidades e faculdades, não se restringindo somente às de

administração de empresas, incluiriam disciplinas acadêmicas sobre

empreendedorismo em seu currículo obrigatório. Sem a necessidade de serem

rotuladas especificamente como "Empreendedorismo", elas estariam presentes

de forma transversal nos currículos básicos, criando inter-relações entre as

disciplinas da especialidade do curso e os princípios da transformação de

idéias em negócios. Para Marília Rocca, da ONG Endeavor, os alunos de

graduação são um público bem educado e que pode vir a empreender por



88

opção, além de serem formadores de opinião. Aqueles que abraçam a causa

empreendedora também se transformam em multiplicadores desta cultura,

criando condições de permeá-Ia para os demais níveis de ensino acadêmico.

6) Conscientização da importância das Pequenas e Médias Empresas

É o primeiro passo para se criar um sistema de apoio efetivo às empresas

emergentes, de forma a conscientizar a opinião pública de sua importância.

Para que os incentivos econômicos necessários sejam conseguidos no campo

político, a sociedade precisa entender o empreendedorismo como um benefício

para toda a comunidade, se responsabilizando solidariamente com esta causa.

Por exemplo, a imagem do Sebrae deve transcender a figura da instituição que

fomece cartilhas para desempregados tentarem a sorte com algum negócio

próprio, e passar a ser percebida como uma formadora efetiva de capacitação

empresarial, que oriente e tenha cumplicidade no sucesso ou no fracasso das

pequenas empresas. Afinal, 98% das empresas do Brasil estão nesta

categoria, onde trabalham 60 milhões de pessoas e geram cerca de 20% do

PIB nacional.

7) Incentivos econômicos às PME no mercado local

A partir da conscientização da importância das pequenas e médias empresas,

os políticos e legisladores terão o apoio da sociedade, e até mesmo pressão,

para criar condições favoráveis à operação dessas empresas. Nas esferas

.federal, estadual e municipal, medidas de incentivo como isenção de

determinados impostos, redução de exigências burocráticas e subsídios são

alguns dos instrumentos que podem ser utilizados. Entidades como a Small

Business Administration (SBA) nos EUA e a Agência para Criação de

Empresas (APCE) na França, têm a função de articular as empresas no

cenário econômico, como por exemplo, negociar que parte das compras

govemamentais sejam reservadas para as pequenas empresas, como forma

de incentivo.
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8) Capacitação das PME para o mercado global

Este estágio depende dos anteriores, se constituindo no sentimento de missão

cumprida para o setor. Para atingir o mercado internacional, as pequenas

empresas necessitam (i) do acesso às fontes de pesquisa, para obtenção da

tecnologia e inovação; (ii) canais e agentes facilita dores de acesso aos

mercados internacionais, como entidades de comércio exterior e (iii) fontes de

financiamento para produção e capital de giro.

9) Criação de incubadoras e parques tecnológicos

O crescimento das incubadoras no Brasil tem sido rápido, porém insuficiente.

Das 180 incubadoras de empresas no Brasil, 159 delas são apoiadas pelo

Sebrae e pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de

Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (Anprotec). Os parques

tecnológicos seriam centros de intersecção do mundo acadêmico com o mundo

de negócios, e facilitariam o contato com o terceiro grupo, dos capitalistas.

Essa aproximação reduziria o custo de coordenação envolvido no processo

puramente baseado no networking do empreendedor. O intercâmbio entre os

pesquisadores destes parques com outros parques internacionais também

facilitaria o acesso à novas tecnologias, que podem ser úteis para o próprio

meio acadêmico como para as empresas.

10) Estimular o mercado de capital de risco

Com uma base estrutural estabelecida, o sistema empreendedor vai

gradativamente se libertando do apoio governamental e passa a ocupar seu

espaço na economia. Entretanto, enquanto este estágio não é alcançado, é

necessário que o mercado de capital de risco receba incentivos para que possa

atrair investidores e seus aportes de recursos financeiros. A Financiadora de

Estudos e Projetos (FINEP), principal agência do Governo Federal para o

financiamento ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia no país, além de

apoiar o processo inovador da pesquisa à comercialização do produto, também

direciona recursos para alavancar financeiramente os empreendedores, como

o Projeto Inovar. A Incubadora de Fundos Inovar visa estimular a criação de

novos fundos de capital de risco no Brasil, atrair investidores institucionais,
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especialmente os fundos de pensão, e disseminar as melhores práticas de

análise para seleção de fundos de capital de risco em empresas nascentes e

emergentes de base tecnológica.

11) Desenvolver uma Cultura Empreendedora Nacional

Último, e mais difícil, estágio da cruzada empreendedora, é a transformação da

cultura da sociedade para se tomar uma grande "incubadora social" (Dolabela,

1999). Quando o sistema empreendedor estiver estruturado e com todas as

suas engrenagens girando, entenda-se os atores exercendo devidamente seus

papeis, é hora de promover a mudança de maior escala, a nacional. Depois do

processo de conscientização da importância das pequenas empresas, o nível

de informação sobre o empreendedorismo já permitirá que se inclua no

programa das escolas de primeiro e segundo graus algumas disciplinas para

transmissão do conceito empreendedor, visando formar pessoas mais criativas

e autônomas. Estas características já são requeridas na realidade atual, onde o

paradigma da formação de empregados nos bancos escolares está dividindo

lugar para a formação de empreendedores, e no futuro esta tendência

sinalizará para a maioria empreendedora. O veículo para esta revolução

empreendedora é o desenvolvimento de metodologias de formação de

empreendedores, que possam ser aplicadas em âmbito nacional.
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ANEXOS

A - Pesquisa Sebrae 1997: Ramo de Atividade dos pequenos empresários

SE SU CO NE NO BRASIL
serviços em geral 17,29 1,89 2,45 9,15 8,09 12,96
restaurante, bar, lanchonete e similares 14,29 6,60 6,13 8,50 10,29 11,42
auxiliares prestadores, empresas, 6,02 28,30 3,07 9,80 8,09 9,07pessoas
produtos alimentares 5,26 8,49 8,59 10,46 8,82 7,37
supermercados e lojas populares 5,26 11,32 0,61 3,92 8,09 6,20
vestuário e calcados 4,51 8,49 1,84 5,88 8,09 5,28
serviços de informática 5,26 0,94 0,00 5,23 5,88 4,78
metalurgia 6,02 0,00 1,23 1,31 1,47 3,86
vestuário 3,01 2,83 3,07 4,58 5,88 3,59
diversão 3,76 0,94 2,45 2,61 3,68 3,28
reparação, manutenção e instalação 3,01 2,83 3,68 3,27 2,94 3,01
materiais de construção 3,76 0,94 0,61 1,31 2,21 2,84
tecidos e armarinhos 3,01 0,00 2,45 3,92 0,74 2,68
editorial/gráfica 2,26 1,89 1,23 3,27 1,47 2,37
pessoais, higiene e estética pessoal 1,50 1,89 1,84 4,58 0,74 2,32
farmácias, drogarias e perfumarias 1,50 2,83 9,82 1,96 1,47 1,67
madei ra/mobil iário 0,75 2,83 1,84 2,61 2,21 1,56
móveis e decorações 1,50 3,77 0,61 0,65 0,74 1,53
produtos de materiais plásticos 1,50 0,00 1,84 1,31 1,47 1,40
produtos químicos 1,50 0,94 0,61 1,31 1,47 1,36
compra, venda, administração de imóveis 1,50 0,00 0,61 1,96 0,00 1,29
mecânica 1,50 0,94 0,00 1,31 0,74 1,26
auxiliares de transporte 0,00 3,77 6,13 2,61 2,94 1,14
agrícola 1,50 0,00 2,45 0,65 1,47 1,13
produtos têxteis 0,75 2,83 1,23 1,31 0,00 1,08
autopeças e acessórios 0,75 0,94 0,00 1,31 3,68 1,06
papel e papelão 1,50 0,94 0,61 0,00 0,74 1,02
perfumaria, sabões e velas 0,75 0,00 0,61 1,31 0,74 0,82
agropecuária 0,75 0,00 0,00 0,00 0,74 0,58
cine-foto, som e ótica 0,00 0,00 26,38 1,96 0,00 0,51
bebidas 0,00 0,00 2,45 0,00 0,74 0,27
material elétrico e de comunicações 0,00 0,00 1,23 0,65 0,00 0,27
material de transporte 0,00 0,00 0,00 0,65 1,47 0,23
pecuária 0,00 0,94 0,61 0,65 0,00 0,23
agroindústria 0,00 0,94 1,23 0,00 1,47 0,22
produtos farmacêuticos e veterinários 0,00 0,00 1,23 0,00 0,74 0,16
concessionárias e agências de veículos 0,00 0,94 0,61 0,00 0,00 0,08
calçados 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,06
couros e peles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,04
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B - Pesquisa GEM 2001: Correlações entre atividade empreendedora e
crescimento econômico
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