
C A F É S T . O B E R H O L Z , n a 

região leste de Berlim, 
é tão badalado como 
qualquer bar da área: 
portas cobertas de gra
fite, arte radical, moda 
criativa e, ao fundo, os 

Beastie Boys. A primeira vista, não é o 
tipo de lugar para se procurar magna
tas em formação. Mas sua presença faz 
muito sentido. A cultura europeia é pro
fundamente inóspita para os empresá
rios. Querer transformar uma start-up 
em gigante é quase tão contracultural 
quanto piercings e arte performática. 

O Oberholz tornou-se um centro de jo
vens empresas novatas em Berlim, pa
ra onde acorrem tipos empreendedo
res do mundo inteiro. A clientela começa 
no primeiro andar, onde programadores 
de computação se misturam com poten
ciais patrões tomando café na área de "ko-
-working". Depois que atraem capital, eles 
passam ao andar de cima, onde o café alu
ga espaços de escritórios por baixos pre
ços. Uma empresa que está decolando po
de se mudar para um dos apartamentos do 
café, muitas vezes usando as camas como 
mesas. O site de compartilhamento de áu
dio SoundCloud, que tem cinco anos, pas
sou os primeiros dias no Oberholz, assim 
como o clube de compras privadas online 
Brands4friends. A Txtr, uma plataforma 
de e-book em rápida expansão, ainda tem 
programadores em um dos apartamentos. 

É um lugar instigante para se iniciar 
uma empresa. O que é muito bom, pois 
os jovens esperançosos de Berlim rece
berão poucos incentivos e encorajamen
to em outros lugares. Eles vão lutar pa
ra contratar gerentes profissionais para 
ajudar suas firmas a crescer, porque os 
executivos europeus são extremamen-

te avessos a riscos. Suas jovens firmas 
descobrirão rapidamente que, em geral, 
as companhias europeias estabelecidas 
não gostam de tratar com as pequenas. 
A maioria das fontes de capital as rejei
tará. Os regulamentos as impedirão. E 
quando falharem, como a maioria cer
tamente fará, elas não terão permissão 
para simplesmente sacudir a poeira e 
começar de novo. Na Europa, o fracasso 
de uma empresa deixa uma mancha du
radoura, como se fosse uma falha moral. 

Dados mostram que a Europa conti
nental tem um problema para criar no
vas empresas destinadas ao crescimento. 
Segundo o Monitor de Empreendedoris-
mo Global, que compila dados em todos os 
continentes, em 2010 os empresários "em 
fase inicial" constituíam apenas 2,3% da 
população italiana adulta, 4,2% da alemã 
e 5,8% da francesa. Os países europeus es
tão abaixo, em muitos casos bem abaixo, 
dos 7,6% dos Estados Unidos e, mais ain
da, dos 14% da China e 17% do Brasil. 

Os poucos empresários europeus estão 
sombrios sobre suas perspectivas. Um 
estudo da firma de contabilidade Ernst 
& Young mostrou no ano passado que os 
empresários alemães, italianos e france
ses confiavam muito menos em seus pa
íses como locais para start-ups do que 
aqueles dos EUA, do Canadá ou Bra
sil. Muito poucos empresários france
ses disseram que seu país oferecia o me
lhor ambiente. E 60% dos brasileiros, 
42% dos japoneses e 70% dos canaden
ses achavam que não havia melhor lugar 
que o deles. Perguntados que cidades 
têm a melhor probabilidade de produzir 
a próxima Microsoft ou Google, os em
presários da Ernst & Young escolheram 
Xangai, São Francisco e Mumbai (para 
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ser justo, Londres t a m b é m foi citada). 
Apesar de tudo isso, a Europa produz 

muitas lojas de esquina, cabeleireiros, e 
assim por diante. O que ela não produz 
o bastante são empresas inovadoras que 
crescem rapidamente e se tornam gran
des. Em 2003, analisando a lacuna em
presarial da Europa, a Comissão Euro
peia citou um estudo mostrando que, 
durante a década de 1990,19% das f i r 
mas de médio porte nos EUA foram clas
sificadas como de rápido crescimento, 
comparadas com a média de apenas 4% 
em seis países da União Europeia. 

A F u n d a ç ã o Kaufmann, que promo
ve o empreendedorismo em todo o mun
do, afirma de modo convincente que um 
motivo pelo qual os EUA superaram a 
Europa em criar novos empregos é a sua 
capacidade de produzir novas empre
sas de rápido crescimento, como a Ama-
zon, uma rede de comércio online, ou a 
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firma de leilões t a m b é m online eBay. E, 
em termos de empregos, as novas peque
nas empresas têm uma vantagem adicio
nal. Elas apresentam menor probabilida
de que as gigantes existentes de terceiri
zar uma grande parte da mão de obra pa
ra fornecedores baratos na Ásia. 

A Europa não foi sempre t ão lenta. 
Quando a Revolução Industrial da Grã-
-Bretanha se espalhou para o continen
te, depois de 1848, a ambição e o aces
so ao capital podiam levar um homem 
longe. August Thyssen fundou a Thys-
senKrupp, um grupo s ide rú rg i co ale
mão, Eugène Schueller fundou o impé
rio de beleza francês L'Oréal, e A.P. M o l -
ler definiu os rumos do A.P. Moller-Ma-
ersk Group, um gigante da navegação di
namarquesa. A vasta maioria das gran
des companhias da Europa nasceu mais 
ou menos no início do século passado. 
Assim como grande parte das pequenas 
e médias empresas a lemãs e núcleos de 
industriais da Lombardia à Escócia. 

Depois das guerras mundiais, a Europa 
nunca recuperou essa fecundidade. A de
vastação tornou os europeus ainda mais 
avessos ao risco. Os mercados que haviam 
sido estreitamente ligados antes de 1914 se 
fragmentaram, segundo Leslie Hannah, 
uma historiadora das empresas na Esco
la de Economia de Londres. Isso limitou a 
capacidade de novas firmas ganharem es
cala e se tornarem gigantes, especialmen
te nas décadas que antecederam o merca
do único da União Europeia. 

Segundo uma anál ise das 500 maio
res firmas de capital aberto feita por N i 
colas Véron e Thomas Philippon, do gru
po de pensadores Bruegel, a Europa deu 
origem a apenas 12 novas grandes compa
nhias entre 1950 e 2007. Os EUA produzi
ram 52 no mesmo período (tabela 1). A Eu
ropa tem apenas t rês grandes novas f i r 
mas em Bolsa fundadas entre 1975 e 2007. 
Dessas, duas foram iniciadas na Grã-Bre
tanha ou na Irlanda, que são mais próxi
mas dos EUA em sua atitude empresarial 
do que da Europa continental. As gran
des firmas de capital privado da Europa 
t ambém datam principalmente de antes 
de 1950, e com frequência de muito antes. 

Se a Europa fosse mais empreende
dora, dizem todos da comissão para bai
xo, não teria sido um produtor tão fraco 
de grandes empresas. E teria gerado mais 
empresas bem-sucedidas de novas tec
nologias. O empreendedorismo não pre
cisa ser canalizado pelos tubos da inter-

net, mas nas últimas décadas várias delas 
o foram. O fato de uma economia copiosa
mente fornida de pessoas com formação 
técnica, como a Alemanha, não ter produ
zido uma só empresa importante de inter
net de negócios ao consumidor sugere um 
grande problema de empreendedorismo. 

"Por que o Google não foi feito na Ale
manha?", perguntou Konrad Hilbers , 
ex-executivo-chefe do Napster, um ser
viço de música online, em uma palestra 
no ano passado. A falta de uma cultura 
empresarial que aceite riscos foi parte de 
sua resposta. Empresas como a Skype, 
uma firma de comunicação por voz e ví

deo na internet, fundada por um dina
marquês e um sueco, o serviço de músi
ca online sueco Spotify e Wonga, uma fi
nanceira online britânica, sugerem que a 
cena não é tão ru im quanto poderia ser. 
Mas os empresár ios da Europa ainda são 
sub-representados na internet. "Embo
ra haja alguns sinais de vida, a região es
tá semiadormecida", diz Yossi Vardi, um 
empresá r io israelense veterano em alta 
tecnologia e investidor "anjo". 

A Europa tem histórias de sucesso em
presarial. A mais rica é a do espanhol 
Amancio Ortega, que começou a traba
lhar em uma loja de roupas com 13 anos e 
bem mais tarde fundou a Inditex, um im
pério de moda rápida. A Áustria tem Die
trich Mateschitz, que fundou a Red Bull, 
fabricante de bebidas energéticas. A Fran
ça tem Xavier Niel, que neste ano come
çou uma revolução na telefonia celular, 
oferecendo aos consumidores preços ex
tremamente baixos. A Grã-Bretanha tem 
sir Richard Branson. Mas a lista é curta. 
E muitos empresár ios europeus, não in 
cluindo Branson, escondem seu sucesso. 
Ortega nunca deu uma entrevista. Parece 
que há apenas duas fotos dele publicadas. 
Ingvar Kamprad, obilionário fundador da 
loja de móveis sueca IKEA, evita assidua
mente qualquer sugestão de riqueza. 

Muitos aspirantes a e m p r e s á r i o s sim
plesmente partem. Há cerca de 50 m i l 
a lemães no Vale do Silício e estimadas 
500 start-ups na á r e a da Baía de São 
Francisco fundadas por franceses. Uma 
das coisas que eles encontram lá é a l i 
berdade de fracassar. Se sua f i rma fa
l i r na F r a n ç a , diz Dan Serfaty, o fran
cês fundador do Viadeo, um site de re
des de negócios em ráp ido crescimen
to, você não terá uma segunda chance. 

Para tentar descobrir o que re tém os 
empresár ios , a Comissão Europeia exa
minou no ano passado regimes de insol
vência e descobriu que muitos países tra
tam os empresários honestos insolventes 
mais ou menos como fraudadores, em
bora só uma pequena fração das falên
cias envolva fraudes. Alguns países man
têm os empresár ios falidos no limbo du
rante anos. A Grã-Bretanha libera um fa
lido de suas dívidas depois de 12 meses. 
Nos EUA, é geralmente mais rápido. Na 
Alemanha, as pessoas esperam seis anos 
para ter um recomeço, segundo a Comis
são. Na França elas esperam nove anos. 
Os falidos na Alemanha podem enfrentar 
uma proibição vitalícia de ocupar cargos 
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de alta d i r eção em grandes empresas. 
Um segundo obstáculo importante são 

as f inanças . Conseguir capital semente 
de até 1 milhão de euros de "amigos, otá
rios e parentes" é muito fácil. Empresá
rios de tecnologia, como os irmãos Oliver, 
Marc e Alexander Samwer, da Alema
nha, fizeram fortunas no primeiro suces
so das pontocom e depois se tornaram in
vestidores "anjos" em start-ups muito jo
vens. Na Alemanha, o dinheiro de semen
te aproximadamente quintuplicou nos úl
timos cinco anos, diz Hendrik Brandis, da 
Earlybird Venture Capital, uma firma de 
capital de risco de Munique. 

Para o 1,5 milhão a 4 mi lhões de euros 
que as firmas precisam para transfor
mar uma ideia em um modelo empre
sarial real, há uma oferta muito peque
na. Investidores institucionais como os 
fundos de p e n s ã o consideram o capi
tal de risco europeu uma classe de at i
vo r u i m . As firmas de capital de risco 
europeias perderam dinheiro durante 
2000-2010, depois do estouro da bolha 
das pontocom. O dinheiro total inves
tido em capital de risco europeu d i m i 
nuiu pela metade, de 8,2 bi lhões de eu
ros em 2007 para 4,1 bi lhões no ano pas
sado. Grande parte dele hoje vem de go
vernos, em vez de investidores privados. 

Algumas pessoas argumentam que, 
se houvesse na Europa um n ú m e r o su
ficiente de empresár ios ambiciosos com 
ideias brilhantes, o dinheiro v i r ia dos 
EUA e de outros lugares. Há certa ver
dade nisso. Mas os investidores que apli
cam dinheiro em firmas muito jovens 
geralmente preferem operar em sua pró
pria l íngua e cultura, por isso as novatas 

"Te dá asas". 
E o que promete 
a Red Bull 
do austríaco 
Mateschitz 

dependem, principalmente, de apoiado-
res de seus próprios países. 

Para o terceiro es tág io de financia
mento, quando as firmas procuram cap
tar até 20 milhões de euros, aproximada
mente, para reforçar o que já parece um 
sucesso, o dinheiro americano está cada 
vez mais disponível. Mas, como eles de
pendem de grandes êxitos para compen
sar dezenas de fracassos, os fundos ame
ricanos ainda têm maior probabilidade de 
apoiar empresários nos EUA, onde essas 
coisas costumam acontecer, ou em eco
nomias emergentes de alto crescimen
to. E, de qualquer maneira, a maioria dos 
empresá r ios europeus fracassou muito 
antes de chegar à etapa de 20 milhões. 

Os fundadores de empresas europeias 
acham difícil utilizar as principais armas 
dos empresários: as opções de ações e par-

ticipações que tornam as novatas atraen
tes para os funcionários. A complexidade 
jurídica de dar ações grátis para os novos 
contratados é proibitiva, diz um empre
sário que atualmente tenta atrair alguém 
do Google, que habitualmente distribui 
ações. Todo mundo o aconselha a não fa
zê-lo, ele diz. Isso l imita ainda mais a ca
pacidade dos empresár ios de atrair pes
soas para uma carreira mais arriscada. 

Todos esses limites de ixaram o con
tinente carente de sucessos empresa
riais que se rv i r iam para inspirar ou
tros. Poucos pensam que trabalhar pa
ra um maluco em uma garagem ofereça 
alguma probabilidade de se tornar m i 
l ionár io . A op in ião públ ica parisiense 
es tá convencida de que, se o pai de Ser-
gey Br in tivesse escolhido a F rança em 
vez dos EUA, quando deixou a Rússia , 
o fi lho teria se tornado um cientista da 
c o m p u t a ç ã o em uma torre de mar f im, 
em vez de ajudar a fundar o Google. 

Com probabilidades tão altas contra 
elas, as centelhas de empreendedorismo 
vistas em Berlim, Londres, Helsinque e al
guns outros lugares provocam uma espe
rança aparentemente desproporcional. Se 
os espíritos selvagens necessários podem 
sobreviver nessas condições, como pode
riam florescer se não fossem contidos? A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 711, p. 50-53, 22 ago. 2012. 




