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É precário o conhecimento científico sobre o fenômeno do empreendedorismo, apesar

de existir tanta convicção de que ele está na essência do dinamismo econômico e a

certeza de que sua promoção é uma ótima maneira de expandir o emprego. Por isso tem

aumentado a confusão sobre o tema.

 

Muita gente repete como papagaio que a intensa mortalidade entre as pequenas

empresas brasileiras só pode ser sinal negativo sobre o grau empreendedor do Brasil.

No entanto, há circunstâncias em que o desaparecimento de muitas empresas nada tem

a ver com baixo nível de iniciativa econômica. Os estados americanos com as piores

taxas de sobrevivência de empresas estão justamente entre os mais dinâmicos.

Contrariando o senso comum, uma intensa “turbulência” econômica pode significar que

muitos recursos estão sendo retirados de certos ramos para serem investidos no

aproveitamento de novas oportunidades. Exatamente o fenômeno salientado há cerca de

60 anos por um dos melhores teóricos do crescimento econômico: Joseph Schumpeter

(1883-1950). E é só para não dar o braço a torcer que os ortodoxos preferem chamar

de “turbulência” aquilo que Schumpeter caracterizou como um processo de “destruição

criativa” e de “mutação”, sentindo-se até obrigado a pedir desculpas por fazer analogias

biológicas em vez de físicas.

 

Claro, nada de muito grave estaria ocorrendo com a noção de empreendedorismo se a

questão estivesse circunscrita à interpretação de dados estatísticos sobre abertura,

duração e fechamento de empresas. O problema é que nos últimos anos essa noção

passou a ser usada para caracterizar outros fenômenos, em geral com a ajuda de

qualificativos. Cada vez mais se fala em “empreendedorismo social” e em

“empreendedorismo público” para caracterizar fenômenos bem diferentes.

 

No primeiro caso, a referência principal tem que ser a ONG internacional Ashoka, que

define “empreendedor social” como o profissional capaz de provocar mudanças

sociais. Por exemplo: aquele que, em vez de abrir uma creche procura mudar a própria

metodologia usada na educação, ou na saúde. Já a expressão “empreendedorismo
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público” está mais ligada às pesquisas realizadas há quarenta anos pela cientista política

Elinor Ostrom sobre a evolução de instituições para a ação coletiva. Principalmente

sobre arranjos institucionais capazes de solucionar conflitos ligados ao uso comum de

recursos naturais. Seu estudo pioneiro foi sobre o surgimento de uma empresa pública

consagrada à gestão dos lençóis freáticos de Los Angeles.

 

Se as extensões do sentido original do vocábulo empreendedorismo se limitassem a

essas duas, seria até possível vislumbrar o fim da confusão. Ocorre, todavia, que os

próprios especialistas no assunto (em geral de áreas da Administração) fizeram uma

imensa maionese com a noção original. Um deles enxerga empreendedorismo “em toda

atividade não-rotineira daqueles que dirigem atividades econômicas de grandes e

pequenos grupos e/ou organizações”. Outro diz que empreendedor é quem “se

especializa em tomar decisões razoáveis sobre a coordenação de recursos escassos”. E

há até quem chegue ao extremo de afirmar que “um empreendedor é uma pessoa que

imagina, desenvolve e realiza visões”.

 

Para tentar sair desse pântano intelectual em que foi jogado sentido original da noção de

empreendedorismo, além de recuperar as idéias de Schumpeter será necessário dar

atenção a mais dois outros grandes teóricos: Richard Cantillon (1697-1734) e Frank

Knight (1885-1972). Nos escritos desse trio, que estão longe de ser idênticos, o sentido

do vocábulo é restrito, e sua referência básica é a multiplicação das empresas privadas.

Exatamente o que mais interessa para um estilo de crescimento rico em empregos.

 

São escassos no Brasil os dados confiáveis sobre as manifestações desse

empreendedorismo de senso restrito. Daí a importância do Cempre (Cadastro Central

de Empresas), mantido pelo IBGE. Suas estatísticas ainda não permitem identificar com

certeza as variações geográficas do grau de empreendedorismo, mas já transmitem

algumas dicas bem significativas. É possível perceber que no Estado de São Paulo são

criados 28% dos novos empreendimentos, e mais de 25% dos novos empregos

formais. E que o segundo lugar é disputado por Minas Gerais e Rio Grande do Sul,

pois é de Minas a segunda maior participação no surgimento de novos

empreendimentos - 11,5% contra 10% no Rio Grande – mas ocorre o inverso com o

surgimento de novos empregos formais: 7,5% em Minas contra 8% no Rio Grande.

 

Também é interessante notar que o maior impacto de novas empresas sobre o emprego

formal está no Centro-Oeste. O peso relativo dessa região na criação de novas firmas é

inferior a 11%, mas elas geram mais de 18% dos novos empregos formais.  E, neste

caso, o segundo lugar fica com a região Nordeste, onde surgem 17% das novas firmas

e quase 19% dos novos empregos formais.
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São informações cujo uso exige extrema cautela, já que até agora o Cempre/IBGE só

divulgou os dados referentes ao biênio 1999-2000. Para se falar em tendências, é óbvio

que seria necessário dispor de série temporal bem mais longa. Todavia, lembrando que

o ano de 1999 foi justamente um dos recordistas em desemprego (pelo menos em

regiões metropolitanas), a comparação pode ser muito significativa, mesmo que

insuficiente. De resto, já que “em terra de cego quem tem olho é rei”, é bom saber que o

grau empreendedor do Estado de São Paulo foi, naquela conjuntura, quase o triplo do

atingido pelo segundo colocado. Ou saber que nos novos empreendimentos paulistas

surgiram mais do que o triplo de novos empregos. Ou ainda, saber que as novas

empresas do Centro Oeste criaram muito mais emprego formal que as do resto do País.

São informações tão preciosas que deveriam incitar os responsáveis governamentais a

dar mais apoio ao IBGE, para que ele possa disseminar suas estatísticas com mais

rapidez e maior desagregação. Principalmente os dados desse manancial sobre

empreendedorismo (sentido restrito) que é o Cempre.

_____________________________________________________________
José Eli da Veiga, professor titular da FEA-USP, Diretor Executivo da Fundação Seade, e autor de

Cidades Imaginárias (Ed. Autores Associados, 2002), escreve quinzenalmente às terças-feiras.
            Home page: www.econ.fea.usp.br/zeeli/

 


