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como resultado de uma parceria entre 
o IBGE e a Endeavor, uma organiza
ção de apoio ao empreendedorismo, 
sem fins lucrativos, nascida nos EUA e 
com atuação internacional. A pesquisa 
revelou uma concentração da criação 
de empregos ainda mais impressio
nante que em outros países. Um gru
po inferior a 2% das empresas criou 
quase 60% dos novos postos de traba
lho (alguns deles estão apresentados 
nas páginas desta reportagem). 

A esta altura, os economistas e es
tatísticos brasileiros que lidam com o 
mistério já haviam se habituado a usar 
duas definições. Uma delas determina 
quem merece entrar no seleto grupo 
das "empresas de alto crescimento", 
nome difundido pelo mundo. Só se 
aplica esse rótulo a empresas que au
mentem o número de postos de traba
lho em 20% ao ano, por pelo menos 
três anos, partindo de um número mí
nimo de dez funcionários. Esse ritmo 

basta para que o número de empre
gos dobre em quatro anos. A segunda 
definição visa aprofundar o entendi
mento de um subgrupo das empresas 
de alto crescimento - aquelas bem jo
vens, com até cinco anos de idade. Por 
ser tão pequenas, ainda frágeis e por 
avançar de forma acelerada, elas são 
globalmente apelidadas de "gazelas". 
Governos e instituições de pesquisa e 
ensino precisam trabalhar com dois 
desafios: entender como surge uma 
empresa de alto crescimento, ou "ga
zela", e tentar criar campo fértil para 
que elas se multipliquem. 

Ao redor do mundo, vêm surgindo 
diversas frentes de trabalho. Na Alema
nha, percebe-se que há uma concen
tração de "gazelas" entre prestadores 
de serviços altamente especializados e 
fabricantes de equipamentos ópticos, 
elétricos, alimentos e bebidas. Bom para 
os alemães saber isso, mas trata-se de 
uma informação pouco aplicável fora 
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da Alemanha. Os britânicos concluíram 
que as empresas em ritmo de cresci
mento mais forte são realmente jovens, 
mas não recém-nascidas. Têm cerca de 
cinco anos de idade. Tiveram tempo 
para testar o mercado, errar, adaptar es
tratégias e encontrar seus clientes. Elas 
também se espalham geograficamente 
por áreas mais ou menos ricas do país -
como no Brasil, onde grandes negócios 
podem ser feitos tanto nas metrópoles 
do Sudeste quanto nas áreas de forte 
crescimento do Nordeste. Os britânicos 
constataram também que a maior parte 
das microempresas bem-sucedidas nas
ce, cresce um pouco e se estabiliza, sem 
nunca se tornar forte criadora de postos 
de trabalho. Por isso, uma simples pro
liferação de novas empresas, embora 
desejável para qualquer sociedade, não 
leva necessariamente a uma prolifera
ção de empresas de alto crescimento. O 
relatório feito no Reino Unido desco
briu também que as empresas de alto 
crescimento tendem a ser inovadoras, 
mas num sentido muito aberto. Não se 
trata de empresas de tecnologia. Uma 
padaria pode ser inovadora na forma 
de comprar os ingredientes que usa, 
atender os fregueses ou apresentar seus 
pães e bolos. 

Nos Estados Unidos, as pesquisas 
logo mostraram que era extremamen
te difícil localizar as empresas de alto 
crescimento, tanto por setor como por 
geografia. Elas se espalham por todos os 
ramos, pelo país inteiro. Dependendo 
das condições da economia, minguam 
em alguns setores e cidades e prolife
ram em outros. A partir dessa consta
tação, a Fundação Kauffman faz duas 
recomendações. Uma é que o governo 
não se preocupe tanto em identificar 
setores campeões e, em vez disso, adote 
medidas capazes de beneficiar qualquer 
empreendedor que queira abrir um ne
gócio. A outra é prestar menos atenção 
aos tipos de negócio e mais às pessoas 
dispostas a abrir negócios. Imigrantes 
e universitários, entre outros, tendem a 
ser bons criadores de negócios de alto 
crescimento na sociedade americana. 

E no Brasil? Por aqui, ainda sofremos 
com uma parcela muito grande de ne
gócios informais, pouco produtivos e de 
futuro duvidoso. Os indicadores vêm me
lhorando. Mais de 70% das novas empre
sas sobrevivem aos primeiros dois anos, e 
a mesma parcela é criada por oportuni
dade, em vez de por necessidade do em
preendedor. Ainda há muito a descobrir, 
porém, sobre quem empreende. 
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A Endeavor vem se dedicando a re
finar esse entendimento. Um estudo 
inédito, feito em parceria com o IBGE 
e concluído no início de 2013, agrupou 
os empreendedores brasileiros em seis 
tipos. Eles são organizados por crité
rios diversos, como motivação inicial 
para abrir o negócio, experiência pro
fissional, preocupação em formalizar a 
empresa, setor de atuação, nível de ins
trução, idade, estrutura familiar e setor 
de atuação. Cada um recebeu um nome 
simpático (ao qual poderia correspon
der, grosseiramente, uma caricatura, 
apenas para facilitar a compreensão): 

a apaixonada (a dona da loja de rou
pas populares), o antenado (o jovem 
urbano com um negócio em software 
ou engenharia), o independente (o ex
periente dono de restaurante), o arro
jado (o veterano proprietário de uma 
pequena indústria), o lutador (chefe de 
família que mantém um bar modesto) e 
o materialista (o jovem descolado, com 
pouco dinheiro, que abre e fecha peque
nos negócios seguidamente). 

Nas condições atuais da economia, 
com a ascensão da capacidade de con
sumo da classe C e das mulheres, não 
surpreende que as apaixonadas tenham 
se destacado. Esse é o grupo que mais 
criou empregos entre 2007 e 2010 e que 
tem as expectativas mais otimistas de 
expansão dos negócios para o futuro 
próximo, até 2017. Isso não quer d i 
zer que todo aspirante a empreende
dor deva se inspirar diretamente nelas. 
"Nossa pesquisa mostrou que a educa
ção é muito relacionada à renda e ao 
sucesso da empresa", diz Amisha Miller, 
pesquisadora da Endeavor responsável 
pelo estudo no Brasil. "Quanto mais 
educado o empreendedor, maior a 
chance de ele inovar em alguma coi
sa. E, quanto mais ele inovar, maior a 
chance de a empresa crescer." 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 773,  p. 100-104, 18 mar. 2013.




