
Radiografia da atividade empreendedora em tempos de crise  

Em plena recessão, e com os números do desemprego batendo recordes, buscar maneiras de 
incentivar a atividade empreendedora e conseguir que haja liquidez nas empresas tornou-se o 
foco de todas as atenções hoje na Espanha. Ignácio de la Vega, diretor do Centro de Gestão 
Empreendedora da Escola de Negócios do Instituto de Empresa (IE) e presidente do Conselho 
Mundial do GEM (Global Entrepreneurship Monitor), estudo de referência mundial que analisa a 
situação do empreendedorismo em 43 países e que, na Espanha, é feito pelo IE, conversou 
com a Knowledge@Wharton sobre a atividade empreendedora. O relatório, que foi 
apresentado recentemente, conta com o patrocínio da Direção Geral de Política das Pequenas e 
Médias Empresas do ministério da Indústria e da Fundação Banesto Sociedade e Tecnologia. 

Universia-Knowledge@Wharton: Qual tem sido o comportamento da atividade empreendedora 
desde o estouro da crise? Que diferenças o Sr. observa em relação a crises anteriores? Como 
acha que o empreendedorismo evoluirá em 2009? 

Ignácio de la Vega: Com base na série histórica de dados do GEM para a Espanha, coligidos a 
partir de 2000, elaboramos um gráfico que mede de maneira bastante exata o grau de 
empreendedorismo local e seu entorno mais abrangente. Começamos com uma taxa de 
atividade de 4,55% este ano e identificamos uma onda importantíssima, do tipo que 
chamamos de dente de serra, entre 2000 e 2001, quando a taxa bateu em 7,78%. Se 
lembrarmos qual era a situação do mercado naquele momento, veremos que havia um clima 
de prosperidade, a bolha de Internet na Espanha estava em seu momento máximo, havia 
muitas oportunidades para empreender e, diferentemente da situação atual, o 
empreendimento não se realizava por escassez de oportunidades de trabalho, e sim por pura 
oportunidade. Em 2002, voltamos praticamente aos níveis de 2000, com uma queda de 24% 
na taxa da atividade empreendedora, num reflexo fiel do clima da atividade econômica geral. 
Nessa altura, estoura a bolha, há uma grave crise no setor de tecnologia — que é uma crise 
setorial, e não sistêmica, como a atual, ocorrem os atentados de 11 de setembro. Enfim, o 
otimismo se retrai e a taxa cai. 

Desde então, temos experimentado incrementos da atividade econômica até o presente ano, 
com algumas quedas pontuais, que refletem um pouco o crescimento da economia desde 
2000. Os analistas começam a ver sinais da crise em julho de 2007, mas nesse momento se 
trata de uma crise do mercado financeiro, que ainda não havia impregnado a economia real. 
Em julho de 2008, data em que interrompemos a medição atual do GEM, já há um reflexo 
muito importante na economia real. Esperamos agora quedas sucessivas, nos próximos 
exercícios, da taxa de atividade econômica.  

Diante da complicada situação do cenário atual, do clima de pessimismo, da escassez de 
financiamento etc., a taxa continuará em queda. Contudo, vivemos agora uma situação nova 
desde 2000: a queda brutal das oportunidades de trabalho em nosso mercado (taxa de 
desemprego superior a 15%). Evidentemente, trata-se de uma fonte muito importante para o 
desenvolvimento de projetos empresariais “por necessidade”. Por isso mesmo, a queda não 
será acentuada como nos anos de 2000 e 2002, porque havendo menos oportunidade de 
trabalho, muitos desempregados terão de buscar uma saída no emprego autônomo. 

 

 

 

 



UKW.: Que barreira enfrenta atualmente o empreendedor? 

ID.V.: Há três barreiras principais no momento atual. A primeira delas é de ordem psicológica. 
Diante das dificuldades do mercado, qualquer empreendimento parece uma situação de alto 
risco, especialmente em um país como o nosso, cuja cultura é avessa ao fracasso e ao risco. 
Há uma tensão entre a necessidade de obter renda e o exercício de uma atividade profissional 
e o medo psicológico do fracasso e do risco. Para mim, no final vencerá a necessidade. 

Uma vez vencida a primeira barreira, o segundo grande obstáculo diz respeito aos recursos. 
Há menos recursos financeiros oriundos das principais fontes de financiamento dos projetos 
empresariais: endividamento, contratado junto a instituições financeiras; apoio público etc., 
que, no momento atual, não se acha disponível; investidores informais, especialmente no 
segmento de pequenas empresas do qual estamos falando, cuja atividade teve queda de 13%. 
A figura do anjo investidor já era precária na Espanha, e dada a situação atual, quem tem 
liquidez está esperando para ver o que acontece, e quem investiu não tem mais recursos para 
investir. O GEM 2008 reflete essa situação, uma vez que há um aumento importante de 
empreendedores que desenvolvem projetos empresariais e contribuem com 100% do 
financiamento. Agora, diante da situação de desemprego, uma mudança normativa vai 
permitir capitalizar até 60% do auxílio-desemprego para a atividade empresarial. Isso dará um 
certo combustível ao sistema. 

A terceira barreira é de demanda real. A demanda está excessivamente contraída e é muito 
difícil encontrar oportunidades em muitos setores. A concorrência entre as empresas já está 
estabelecida e, na tentativa de sobreviver e crescer, se torna mais ousada, o que, por vezes, 
pode levar a uma queda dos preços ou a situações de concorrência que tornam mais difícil o 
acesso para alguém que chega ao mercado sem essas vantagens competitivas. 

UKW.: Como se lida com esses obstáculos? Que medidas concretas estão sendo postas em 
prática e qual sua opinião sobre elas? 

I.D.V.: As soluções consistem na elaboração de políticas públicas mais eficazes do que as 
atualmente em vigor, uma certa responsabilidade da parte das instituições financeiras, 
envolvendo-se mais no sistema. É preciso transferir, de fato, para o mercado algumas das 
medidas de socorro às PMEs que decidiram empreender, bem como apostar nos meios de 
comunicação social para instilar um certo grau de otimismo no sistema. Enquanto não virmos 
alguma luz, nós, como cidadãos, não gastamos, e se a demanda se retrai de uma forma tão 
brutal como na situação atual, a atividade empresarial entra em processo de estagnação, 
muitas empresas saem do mercado e é muito difícil que outras tomem seu lugar. 

O governo espanhol, com os recursos de que dispõe, encontra-se bastante limitado — a 
política monetária, por exemplo, é a da UE —, mas há outras possibilidades. Tentou-se instilar 
confiança no mercado com o plano de socorro aos bancos, porém o resultado foi pífio porque 
muitos bancos não colaboraram, ou o fizeram a conta-gotas. Portanto, não se pode exigir 
deles que irriguem o mercado.  

O problema é que se as PMEs continuarem ilíquidas, e mesmo solventes continuarem sem 
acesso ao crédito, e se ainda por cima venderem menos — sendo que muitas das que vendem, 
quando vendem não recebem —, não poderão dar conta de suas obrigações: salários devidos, 
pagamento a fornecedores etc. Assim,vai se fechando um círculo vicioso muito nocivo. Para 
atenuar tal situação, cria-se um plano de resgate às PMEs que consiste basicamente em 
aumentar a quantidade em 10 bilhões, mas há um problema de articulação.  

 



O socorro financeiro chega através do ICO (Instituto de Crédito Oficial, subordinado ao 
ministério da Economia), mas o problema é que este opera através de instituições financeiras 
que exigem garantias muito rigorosas de aval. Portanto, as PMEs continuam sem acesso ao 
financiamento.  

São necessárias soluções mais ousadas como, por exemplo, a garantia solidária de avais por 
parte do Estado através do ICO para as operações das PMEs com certo grau de insolvência. Há 
3,5 milhões de PMEs, das quais 80% têm problemas de financiamento. Por outro lado, poderia 
se criar um banco público que desenvolveria projetos voltados para as PMEs, mas também é 
difícil articular tal coisa do ponto de vista da regulamentação comunitária. Em suma, a solução 
consistiria em instilar liquidez e confiança no sistema. Alguns bancos o fazem, mas com um 
critério complexo e em setores de atividades que não estejam sujeitos a muitos riscos. Além 
disso, o critério de solvência é bastante elevado e deixa de fora empresas sólidas que 
poderiam sobreviver já que, no máximo, o que têm é problema de pagamento. 

Depois disso, viriam várias outras medidas: pacto fiscal para redução séria de impostos; 
postergação por parte das PMEs de algumas exigências impositivas; possibilidade de extensão 
do prazo para pagamento do IVA (Imposto de Valor Agregado) e quitação da seguridade 
social, o que já é possível fazer, contanto que haja aval de um banco, porém a um custo alto 
demais. 

UKW.: Os especialistas se referem à inovação e às exportações como duas boas ferramentas 
para se escapar da crise. O Sr. acredita que haja políticas adequadas nesse sentido já 
implementadas? 

I.D.V.: Inovar não é somente desenvolver políticas inovadores de pesquisa e inovação (P+I) 
em tecnologia. Isso é apenas parte da inovação possível para um perfil de empresas bastante 
específico. Muitas PMEs ficam fora dessa categoria. A inovação ao alcance das PMEs, muitas 
vezes, passa pela inovação tecnológica, mas, principalmente, pela inovação do modelo de 
negócio. Por exemplo, um supermercado de bairro que enfrenta uma situação complexa como 
a de queda do faturamento, encarecimento dos custos gerais, logística etc. Para esse 
empresário, inovar poderia ser tentar gerar valor agregado para seu cliente por meio de 
operações clássicas de desconto, ou buscar produtos mais inovadores, já que é difícil competir 
com base no preço. 

É preciso investir em P+D e ter uma política pública, porém é preciso salientar que se trata de 
investimentos a longo prazo. Não é verdade que esta seja a solução para a crise. Se 
começarmos a investir seriamente agora e se, por exemplo, for criado um ministério da 
inovação, talvez possamos diversificar o modelo de negócio do país em dez anos. A verdade é 
que os fundos de P+D do Estado são desperdiçados porque, por vezes, são destinados à 
aquisição de maquinário novo e a outros projetos que não são de P+D. 
 
Com relação às exportações, as empresas de produtos diversificados, conforme diria um bom 
livro-texto, são as mais sustentáveis. No entanto, estamos falando de exportação de produtos 
das PMEs o que, por vezes, pode parecer uma contradição. Afinal, trata-se de um problema de 
competitividade. Para exportar, é preciso ser competitivo, e a situação da Espanha é muito 
complexa nesse sentido. Essa complexidade, por vezes, advém de ações de políticas públicas.  

Estamos tendo dificuldade para exportar porque nos faltam contingentes para exportação em 
muitos setores. Além disso, partimos de um cenário desfavorável em que há muitos mercados 
de baixo custo nos quais os salários são até 8 ou 10 vezes inferiores aos da Espanha.  

 



O absenteísmo é praticamente zero, as exigências de qualidade são muito frouxas, sem 
nenhum controle etc. Coisas que não exigimos das empresas em seus países de origem (caso 
da China) são exigidas de nossas empresas (no âmbito da UE), o que acentua sensivelmente 
nosso déficit de competitividade. É preciso começar pela raiz do problema: eduquemos nossas 
empresas, invistamos recursos para que sejam mais competitivas e joguemos todos com as 
mesmas regras. 

UKW.: O banco de dados do relatório GEM abrange 50 países. O Sr. poderia explicar, por 
favor, qual o perfil do empreendedor espanhol? Mudou muito nos últimos tempos? Por quê? 
Em que ele se diferencia dos demais nos países vizinhos? 

I.D.V.: Nossa taxa de empreendedorismo é um pouco mais baixa do que a dos países anglo-
saxões, porém um pouco mais elevada do que a dos países vizinhos. O perfil do empreendedor 
é praticamente homogêneo, mas o interessante é a mudança ocorrida nos últimos dois ou três 
anos: ele vem amadurecendo, isto é, está “envelhecendo”. Ganhou quase quatro anos, em 
média, de idade, e agora tem perto de 40 anos. O empreendedor que chega ao mercado 
precisa de maior bagagem profissional, de maior conhecimento do setor etc. Esse quadro se 
aproxima bastante do que se vê no caso de empreendedores de mais de 50 anos e do conceito 
de empreendedor por necessidade, já que a partir dessa idade a carreira profissional na 
Espanha parece ter acabado, quando deveria ser o contrário. Além disso, o empreendedor tem 
um nível mais elevado de formação, sinal de que é mais difícil empreender em situações como 
a de hoje. Parece que a formação é uma vantagem competitiva adicional. O empreendedor 
também investe mais. Cresceu também o investimento inicial em projetos, sendo parte deles 
financiado pelo próprio empreendedor, sinal de que há cada vez menos recursos. 

Em tempos de crise, há uma equiparação na relação homem/mulher. Isso é positivo e também 
oculta um dado local. Nas famílias em que o número de empregos é 0, a mulher desenvolve 
um projeto empreendedor em muitas ocasiões como autônoma e, às vezes, inclusive em 
setores tradicionalmente masculinos. A queda de atividade em setores como o de bens 
imóveis, construção ou de automóveis, acarreta no desaparecimento de empreendedores 
masculinos. Ao mesmo tempo, surgem outros perfis femininos no segmento de serviços. 
Tradicionalmente, o espanhol investe no setor de serviços porque é mais amigável e de pouco 
risco. Observamos também um salto importante no setor industrial nos últimos 12 meses no 
segmento de energia renovável. 

UKW.: O Sr. acha que a crise mudará os hábitos de empreender dos espanhóis? 

ID.V.: Já era possível perceber uma certa mudança há alguns anos, mas isso se assemelha um 
pouco à questão de P+D, que acontece a longo prazo. Atualmente, são poucos os 
universitários espanhóis que pensam em se tornar empreendedores. É preciso uma mudança 
profunda que começa com a formação, com uma mudança de valores, com a sociedade. 
Enquanto os meios de comunicação social não reconhecerem o valor do empresário, e não do 
especulador, como alguém que gera valor, sustenta o emprego etc., as coisas não podem ir 
bem. A mudança começava a acontecer antes da crise, apoiada por anos de prosperidade. 
Estamos no caminho certo. Além disso, o governo é o mais interessado, já que as PMEs geram 
mais de 80% dos empregos. A responsabilidade é de todos: dos cidadãos, do governo, das 
escolas de negócios, universidades etc. Que tipo de país queremos ser no futuro? 
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