
Próximo ao abismo 

 
Scott Tiffin 
Diretor de Relações Internacionais e Pesquisa da Escola de Negócios da Universidad Adolfo Ibáñez 
 
German Echecopar 
Diretor do Centro de Empreendedorismo da Escola de Negócios da Universidad Adolfo Ibáñez      
 
Ainda é possível refletir sobre a importância do conhecimento para os negócios e sobre as 
possibilidades de crescimento em uma economia baseada nesta sabedoria. É certo que tal 
economia passou por altos e baixos, como mostra a queda das ações tecnológicas na bolsa, mas 
no longo prazo a tendência é inevitável. No século passado, nos países industrializados, o 
emprego na agricultura caiu de 40% para 2% da força de trabalho. Enquanto isso, a classe 
operária cresceu lentamente nas primeiras décadas do século 20, até chegar a 50% da população 
economicamente ativa, mantendo-se estável até 1950, quando começou um longo declínio até 
chegar aos 25% de hoje. O setor de serviços, por sua vez, cresceu rapidamente, alcançando o 
ápice nos anos 80, quando ocupava 45% dos trabalhadores dos países desenvolvidos, mesmo 
que, desde então, esse índice tenha começado a cair. Nesse período, surgiu uma nova classe de 
trabalhadores da indústria do conhecimento, crescendo sustentavelmente até chegar a 40% da 
força de trabalho. E essa categoria continua aumentando. O conhecimento é agora a base da 
riqueza e do poder.  
 
O conhecimento originado nos negócios é enfocado em inovações com alto potencial para criar 
valor, que empresas e usuários alcançam por meio do desenvolvimento de atividades 
empreendedoras. A América Latina está começando a avançar no caminho da inovação e do 
empreendedorismo. Em quase todos os países da região, governos e universidades buscam apoiar 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), incubadoras de empresas e treinamento de empreendedores. 
Estudos como o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), mostram que a atividade empreendedora 
já é muito forte em nossos países. No entanto, diferentemente dos países mais avançados, 
grande parte dessa atividade está centrada em produtos e serviços tradicionais, e não naqueles 
que requerem conhecimento intensivo. Pesquisas do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) mostram que, embora as companhias latino-americanas estejam se envolvendo nessas 
áreas, não avançam tão rápido quanto os competidores asiáticos.  
 
Isso é extremamente preocupante. Algumas das razões que explicam esta situação são bastante 
conhecidas, como o baixo investimento das empresas latino-americanas em P&D. Muitos governos 
estão fazendo sua parte, mas as companhias estão gastando muito menos em P&D que suas 
respectivas em países desenvolvidos. Isso, obviamente, limita a criação de inovações. Há outros 
problemas conhecidos, como a escassez de capital de risco e a inexistência de mercados de 
capitais desenvolvidos. Mas há uma importante causa que recebe pouca atenção: a pouca 
produção de pesquisa acadêmica em negócios e a grande brecha que separa os pesquisadores das 
empresas.  
 
Há muito pouca pesquisa sobre empreendedorismo e inovação realizada por professores 
universitários latino-americanos. A maior parte de nosso conhecimento nessa área provém dos 
países desenvolvidos, especialmente dos Estados Unidos, uma rica e gigantesca economia, com 
um sistema de negócios muito diferente. Dependemos de conhecimento importado para entender 
o que está acontecendo em nossos países e ensinar aos estudantes da região. O que é pior, 
realmente não sabemos quais são as limitações para aplicar esse conhecimento. Isso afeta 
diretamente a qualidade do ensino e da consultoria, relacionados ao empreendedorismo e à 
inovação.  
 
Por que se está desenvolvendo tão pouca pesquisa em empreendedorismo e inovação?  
 



Em geral, o conhecimento sobre os aspectos de negócios como o empreendedorismo e a 
inovação, é produzido por professores universitários que começam analisando grandes bases de 
dados, que permitem criar teorias e apontar tendências. Depois, fazem consultoria para empresas 
e, então, a partir dessas descobertas, criam uma teoria geral, divulgando-a por meio de 
publicações ou desenvolvendo projetos para seus clientes. Na América Latina, a análise da base 
de dados tem uma importância limitada já que estas não alcançam o nível dos países 
desenvolvidos. Enquanto esses bancos de dados não forem desenvolvidos, a criação de 
conhecimento dependerá, principalmente, das empresas e organizações que empregam 
professores para trabalhos de consultoria e projetos de pesquisa, e da contribuição intelectual 
desses professores a partir dessas experiências.  
 
Na América Latina, as empresas empregam professores como consultores com menos freqüência 
que nos países desenvolvidos; raramente para pesquisas sobre negócios; e quase nunca para 
estudar áreas como empreendedorismo e inovação. Na verdade, a maior parte das empresas 
latino-americanas não tem atividades baseadas em conhecimento. Não há muitos cientistas, nem 
engenheiros, designers e gerentes capazes de projetar e desenvolver novos produtos e processos. 
As inovações chegam, em grande parte, pela compra de novos equipamentos importados.  
 
Por sua vez, os professores têm muito pouca verba para realizar pesquisas nessas áreas e nem 
sempre contam com estímulos para criar conhecimento relevante para o mundo dos negócios. Na 
maioria das universidades, uma cultura bastante relacionada com as ciências básicas cria 
incentivos para pesquisas baseadas puramente na análise da base de dados, longe das 
interferências particulares dos estudos de caso. Isso é um erro. Grandes bases de dados podem 
mostrar tendências médias a partir de informações passadas, mas não permitem descobrir novas 
idéias para criar e sustentar vantagens competitivas. Isso poderia explicar por que as empresas 
líderes procuram mais as consultorias que as universidades em sua busca por novas propostas.  
 
Os professores estão motivados a orientar suas pesquisas para os negócios para melhorar sua 
qualidade de ensino. Mas a demanda dos estudantes por essa qualidade depende do próprio 
conhecimento e experiência dos alunos, que é limitada em nível de graduação. É por isso que 
universidades com programas sólidos de educação executiva normalmente têm mais peso que as 
outras. Os professores têm a obrigação de entregar conhecimento relevante a cada dia. Se as 
empresas não contratam cursos sob medida (in-company) com as escolas de negócios, esse 
incentivo é débil. Em países como os EUA, os departamentos de educação executiva são 
responsáveis por boa parte dos recursos das escolas de negócios. Há mais de uma década, a 
educação corporativa norte-americana vem sendo economicamente mais valiosa que a educação 
pública.  
 
Assim, na América Latina, as empresas não se beneficiam do melhor conhecimento possível, não 
importa se esse conhecimento chega por meio de artigos do tipo Harvard Business Review, pela 
experiência adquirida em consultorias ou por executivos egressos das escolas de negócios. À 
medida que o conhecimento se torne mais importante para competir no mercado global, os latino-
americanos estarão cada vez mais em desvantagem.  
 
Universidades, governos, indivíduos e empresas têm a responsabilidade de mudar isso.  
 
As universidades, especialmente as escolas de negócios, necessitam pôr mais ênfase na criação 
de infra-estrutura para pesquisa aplicada, como são os programas de formação de Ph.D. As 
escolas de negócios líderes precisam praticar a inovação e o espírito empreendedor que ensinam a 
seus alunos. Se a capacidade de pesquisa é escassa, as escolas deveriam se abrir para 
compartilhar seus recursos, dentro de consórcios internacionais que contemplem a participação de 
setores empresariais. Infelizmente, as escolas tendem a ver-se umas às outras como 
competidoras em um mercado de ensino limitado. Elas precisam compreender que, bem 
estruturadas, essas alianças estratégicas são um esquema em que todos ganham: escolas, 
estudantes e empresas.  



 
O financiamente governamental para P&D na América Latina ainda é escasso: apenas a décima 
parte, medida como porcentagem do PIB, do que investem os países mais avançados. Desse 
pequeno montante, muito pouco é destinado à pesquisa de negócios. Os governos financiam 
ciência pura e pesquisa e desenvolvimento em áreas como engenharia, mas parecem pouco 
interessados em pesquisa voltada para empresas. Para promover a criação de conhecimento 
devem projetar melhores estímulos impositivos para motivar empresas a financiar, por doações, 
programas de pesquisa nas universidades. Os incentivos têm de ser estruturados 
cuidadosamente: no Chile existe um generoso sistema de crédito tributário para pesquisa, mas as 
empresas ainda não o utilizam muito. Em parte, isso se deve ao fato de que essas doações de 
propósito geral não podem ser usadas para proporcionar conhecimento específico para o doador. 
Uma alternativa pode ser a concessão de incentivos tributários para pesquisas específicas que as 
empresas contratem com as universidades, incluindo a possibilidade de que, depois de um certo 
prazo, os resultados sejam de conhecimento público. Esse tipo de exceção tributária existe em 
vários países.  
 
Nas economias mais desenvolvidas, empresários e indivíduos ricos contribuem com pesquisa 
financiando cátedras universitárias e patrocinando pesquisas. Na América Latina isso quase não 
existe. No campo do empreendedorismo, área que lidera as pesquisas no mundo dos negócios 
norte-americano, o papel da Fundação Kaufmann tem sido primordial na hora de financiar 
projetos. Na América Latina não encontramos nada comparável à função que cumprem essas 
fundações.  
 
A falta de pesquisas limita nossa compreensão sobre como enfrentar o desafio da inovação e do 
empreendedorismo, faz com que o campo de jogo para as empresas latino-americanas seja 
extremamente desfavorável em relação à concorrência internacional e limita o crescimento de 
nossos países. Na sociedade global do conhecimento, as companhias da região devem tomar a 
iniciativa e comprometer-se com as universidades para criar consórcios que as tornariam mais 
competitivas nesse novo ambiente. 
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