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IMPORTA O DINAMISMO DA EMPRESA, NÃO SEU TAMANHO

09 – 09 – 00

[ Algumas condições para o surgimento e evolução de empresas dinâmicas já estão identificadas ]

[ As “gazelas” garantem 70% do aumento o número de empregos nos Estados Unidos ]

 

Tornou-se corriqueiro dizer que são as empresas pequenas as que mais criam empregos. Há mesmo quem

classifique de “paradigmático” o exemplo dos EUA, onde todo o  crescimento do nível de emprego dos
últimos dez anos teria ocorrido em pequenos estabelecimentos. Essa cantilena vem sendo tão repetida, que

muita gente chega a acreditar numa suposta correlação entre aumento do emprego e tamanho de empresa.
Ledo engano.

 

Uma coisa é constatar que no último quarto de século aumentou a participação relativa das pequenas

empresas no total dos empregos. Outra bem diferente é concluir que a propensão a criar empregos é
superior entre as empresas menores. Afinal, foi nesse mesmo período que as grandes empresas substituíram

muitos postos de trabalho pela subcontratação de microempresas. E é muito freqüente que essas

microempresas resultem do auto-emprego de ex-funcionários, o que introduz uma dupla distorção nas

estatísticas, pois incha artificialmente o número de empregos nos estratos formados pelas menores empresas,

amesquinhando simultaneamente o impacto relativo dos maiores estabelecimentos na criação líquida de
empregos.

 

Até pode ser verdade que o imenso poder criador de empregos característico das grandes corporações em
períodos históricos fortemente marcados pela produção de massa esteja sendo sugado pela especialização
flexível de novos tipos de médios empreendimentos. Mas isso não passa de uma boa hipótese que ainda não

foi confirmada por evidências empíricas confiáveis. O que se sabe com certeza é que o grosso dos novos
empregos têm sido criados por um reduzidíssimo número de firmas hiper-dinâmicas de todos os tamanhos e

de todas as idades. Nos EUA essas chamadas “gazelas” têm garantido 70% do aumento do número de

empregos, apesar de sua participação no total de empresas ser de apenas 3%. Um fato também detectado

em vários outros países.

 

Se as empresas que mais criam empregos não são “as pequenas”, como tanto se papagueia, e sim as mais

dinâmicas (de qualquer tamanho), o que interessa é identificar as condições mais propícias ao seu surgimento

e os principais determinantes de sua evolução. Pouco se sabe a esse respeito, mas o bastante para que se dê

mais valor à geografia.

 

Existem “hot spots” nos quais se manifestam com maior intensidade as condições de eficiência coletiva

favorável à procriação das “gazelas”. Podem ser “pólos” difusores de crescimento, ou virtuosos “distritos”

industriais com menor efeito irradiador, mas sempre são concentrações espaciais de atividades nas quais o

aumento da produtividade de uma firma decorre muito do fato de estar próxima de outras firmas do mesmo
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ramo. Isso traz vantagens junto a fornecedores atraídos para o entorno, fortalece o mercado de trabalho
especializado e facilita a crucial circulação de informações. Uma trindade de economias externas inerentes

aos cachos, ou feixes de empresas, fenômeno primorosamente esmiuçado por Danilo Camargo Igliori em

recente dissertação de mestrado intitulada “Economia dos clusters industriais e desenvolvimento”

(FEA/USP, agosto 2000).

 

Malgrado o forte viés industrialista de todas as abordagens examinadas pelo autor, pode-se entender os

clusters como concentrações espaciais de negócios independentes que se comunicam, dialogam e

transacionam para partilhar coletivamente tanto oportunidades quanto ameaças, gerando novos

conhecimentos, concorrência inovadora e chances de cooperação. Quando chegam a se consolidar, esses

clusters também podem dar origem a um complexo de instituições, costumes e relações de confiança que

tendem a estimular uma outra trindade fundamental para o dinamismo econômico: a combinação de

concorrência com cooperação, a combinação de conflito com participação, e a combinação do

conhecimento local e prático com conhecimento científico.

 

Alguns acham que a localização desses focos de dinamismo se deve ao acaso e à circunstância. Ao defender
essa opinião em recente artigo sobre o Vale do Silício, o prêmio Nobel Gary Becker garantiu que por lá a

atração de empresas de alta tecnologia decorreu da existência de universidades de primeira linha, legislação
trabalhista flexível e mercado de capitais, bem como limitados obstáculos reguladores a novos

empreendimentos. Só faltou explicar como o surgimento de todas essas instituições e organizações pode ser
atribuído ao acaso. O fato dos clusters não resultarem de planos especialmente concebidos para construí-los

não significa que sua existência deva ser atribuída ao acaso. Pelo contrário, uma vez identificados, embriões
de clusters podem ser decisivamente alavancados por ações dos poderes públicos que consolidam o
ambiente institucional necessário ao aprofundamento e à expansão das duas mencionadas trindades do

dinamismo econômico. Pelo menos esta é uma das principais lições que podem ser tiradas da heterogênea
experiência dos 380 clusters dos EUA.


