
Em 2005, a metáfora de W. Chan Kim e Renée Mauborgne 
de um oceano vermelho, no qual a concorrência acontece de 
maneira "sangrenta", e um oceano azul, no qual navegam as 
ideias novas e as estratégias de inovação de ruptura, exposta 
em seu livro A Estratégia do Oceano Azul (ed. Campus/Else-
vier), mostrou aos empreendedores as vantagens da "inova-
ção em valor" para os consumidores. 

No século 16, o termo francês "entrepreneur" se aplica-
va aos aventureiros que partiam em busca de oportunida-
des no Novo Mundo, s em saber o que os esperava. No iní-
cio do século 18, o economista francês Richard Cantillon 
chamou de "empreender " ("entreprendre") o processo de 
enfrentar a incerteza nos mercados e no ambiente de ne-
gócios em geral. 

A iniciativa e a inovação empresarial são fatores decisivos 
para o crescimento econômico e a geração de empregos, e 
por isso o fomento da cultura empreendedora costuma inte-
grar as estratégias de desenvolvimento local ou regional. Em 
tempos de crise como a que hoje afeta o mundo desenvolvido, 
empreender supõe uma aposta corajosa, mas menos difícil 
do que encontrar um posto de trabalho convencional. 

No entanto, nãoéa mesma coisa encarar esse desafio em 
um país que favorece a atividade empreendedora com se-
gurança jurídica e em outro onde as regras são insuficien-
tes e mudam toda hora. Ou em um país cuja cultura é afeita 
a r iscos e outro em que a população os rejeita ferozmente, 
preferindo a estabilidade de um emprego público. 

A surpresa, contudo, é que o empreendedor i smo de-
monstra, mesmo em cenários difíceis como o lat ino-ame-
ricano, uma efervescência s em precedentes (veja quadro 
na página 731. No Brasil, em particular, já se reconheceu 
o "jeito brasileiro de empreender" e sua s fragilidades, e, 
ass im, está-se descobrindo como alavancá-lo. 

Conforme Bruno Caetano, diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, órgão pioneiro no fomento do empreendedoris-
mo, o jeito brasileiro se caracteriza pela cultura "mão na 
massa " . "Nos soempreendedorquerag i r logo, ee s se pouco 
planejamento até tem o benefício de fazer com que apren-
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da rapidamente e na prática. O problema é que a falta de 
planejamento é um dos principais motivos para a mortali-
dade das empresas" , afirma ele. Outras peculiaridades de 
nosso jeito de empreender seriam o temor aos riscos a que 
o negócio está sujeito, o sofrimento com eventuais fracas-
sos ("muitos ainda não entenderam que cair e levantar faz 
parte do jogo") e o não hábito de capitalizar-se com investi-
dores. Mas o líder do Sebrae-SP vê nítida evolução em todas 
e s sa s fragilidades. 

ERASOB MEDIDA PARA EMPREENDEDORES 
Ao contrário da crença amplamente difundida de que vive-
mos tempos terríveis, caracterizados por profundas crises 
econômicas e sociais, vozes como as do economista Philip 
Auerswald, membro de destaque da Kauffman Foundation 
-a maior organização de seu tipo dedicada ao empreendedo-
r i smo- e professor da George Mason University, dos Estados 
Unidos, levantam-se para proclamara chegada de uma era 
de prosperidade que multiplica as oportunidades. 

Do ponto de vista de Auerswald, autor de The Corning 
Prosperity: How Entrepreneurs Are Transforming the Global 
Economy (ed. Oxford University Press), infelizmente ainda 
não publicado no Brasil, há muitas maneiras de criar valor 
para si mesmo e para os outros no século 21 se as tendên-
cias de longo prazo se confirmarem. Nessa lógica, cabe aos 
empreendedores um papel central na criação de um futuro 
global compartilhado. "Nunca antes tantas pessoas tiveram 
uma oportunidade semelhante de criar valor para a socieda-
de e para si mesmas " , afirma Auerswald. 

Porém o valor agora é diferente: não se refere apenasa recei-
ta ou a acumulação patrimonial. Por mais que a busca de lucro 
e o desejo de riqueza sejam, indiscutivelmente, motivadores 
poderosos, não representam a totalidade do interesse huma-
no, como lembra o economista. Indivíduos, empresas e países 
devem assumir que " sem um propósito não há progresso". 

Entre os empreendedores que compartilham essa visão 
estão Karim Khoja, especialista em telecomunicações que 
criou a primeira companhia privada de telefonia móvel do Afe-
ganistão, Leila Janah, que conseguiu que se subcontratasse 
trabalho de informática em campos de refugiadose comunida-
des carentes, e Victoria Hale, cuja 
indústria farmacêutica sem fins 
lucrativos transformou um fárma-
co de pouco interesse comercial na 
cura para a leishmaniose visceral, 
enfermidade que provoca cerca de 
60 mil mortes porano. 

Estamos atravessando a mais 
dinâmica e promissora era da his-
tória da humanidade, sustenta 
Auerswald. Depois de quatro sé-
culos de mudanças tecnológicas 
e organizacionais, maiorias antes 
excluídas começam a desfrutar 
alguns de seus benefícios. Essa 
transformação vem criando enor-
mes oportunidades, tanto nos paí-
ses mais ricos como nos mais po-
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O PODER DAS PEQUENAS EMPRESAS 
Concentrados na realidade norte-americana, mas cons-
cientes de que o papel ascendente dos empreendedores se 
repete nos países emergentes, vários especialistas obser-
vam e anal isam o mesmo fenômeno. 

Em seu artigo recente "Restarting the US smal l -bus iness 
growthengine" (em tradução livre, "Reiniciandoa máquina de 
crescimento de pequenos negócios dos EUA") para a McKin-
seyQuarterly, John Horn e Darren Pleasance sustentam que, 
para revigorar as pequenas empresas norte-americanas e 
sua capacidade prodigiosa de criação de empregos, é preciso 
começar identificando um subgrupo muito menor: as organi-
zações de alto crescimento que "desproporcionalmente" im-
pulsionam a atividade econômica. 

As pequenas empresas, que têm menos de 500 funcio-
nários e geram mais de 6 0 % dos postos de trabalho, contri-
buem também de maneira desproporcional para a inovação, 
por produzir 13 vezes mais patentes por funcionário do que as 
grandes companhias. 

A pesquisa de Horn e Pleasance demonstra que essas em-
presas podem chegar a duplicar cada quatro anos sua recei-
ta e oferta de vagas. Por isso, os autores convidam as gran-
des organizações a apoiá-las, adotando processos mais 
flexíveis para incorporá-las como opções estratégicas. 

Em seu artigo, Horn e Pleasance rebatem quatro mitos re-
lativos às pequenas empresas: 

1 Que sempre querem crescer. Nem todas. Algumas são 
felizes mantendo seu tamanho. Há um subconjunto de jovens 
empresas que quer crescer e gera a maioria dos empregos: AO 
milhões nos últimos 25 anos (20% dos postos criados). 

2 Que todas são igualmente valiosas para a criação de 
empregos. Em geral, são valiosas para a economia e ofere-
cem flexibilidade e bons serviços, mas são as de crescimen-
to mais alto que criam a imensa maioria dos novos empre-
gos. O 1 % que cresce mais rapidamente gera 4 0 % dos novos 
empregos nos Estados Unidos, agregando 88 funcionários 
por ano, enquanto as restantes, em média, s omam duas ou 
três pessoas. A ut
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OCEANO EMPREENDEDOR 

Agora, segundo 
analistas diversos, 
o êxito dependerá 
da capacidade do 

país de atrair e 
reter o talento mais 

brilhante: o dos 
empreendedores 

e inovadores 

3 Que as empresas de alto crescimento são as de alta tecno-
logia. Todos os setores têm empresas de alto crescimento. E. 

ao contrário, no Vale do Silício há muitas que custam a crescer. 

4 Que os impostos e regulamentações constituem a prin-
cipal limitação. Por ma i s que existam leis e regu lamenta-

ções funcionando como barreiras, o que ma i s afeta as pe-

quenas empre sa s são a falta de demanda e a dificuldade de 

obterf inanciamento. 

Horn e Pleasance sustentam que o melhor ponto de parti-

da para fortalecer as pequenas empresa s é conseguir m e s m o 

que as grandes as vejam como fornecedoras potenciais, não 

como concorrentes -e se t ransformem em sua s mentoras. 

Al inhado com e s se s autores, Steve Case, o empreendedor 

que foi cofundador da America Online e hoje preside e dirige 

o Revolution (empresa de investimentos que tem divisões de 

saúde, resort, promoção de bem-estar e financeira), afirma 

que convém às g randescompanh iasco laborar com as peque-

nas empresa s de alto crescimento, uma vez que estas são o 

principal impuls ionador da vitalidade da economia, da criação 

de empregos e da competitividade global. 

O PAPEL DOS GOVERNOS 
Steve Case advoga que os EUA chegaram a líderes da econo-
mia mundial graças ao trabalho dos empreendedores, uma 
fórmula que outros copiaram. M a s nem todas as pequenas 
empresa s cr iam valor por igual, adverte ele. Há os empreen-
dedores que querem desenvolver um negócio e não preten-
dem ser grandes; os que buscam rapidamente criar m o m e n -
tum em torno de seu empreendimento para vendê-lo (o que 
significa que não estão construindo uma organização, m a s 
um produto); e os que fundam empresa s para crescer e durar. 

Muitos aspectos de um pequeno negócio são resolvidos no 
âmbito privado, ma s o papel do governo é crucial. Em 2012, 
Barack Obama sancionou o J O B S Act, com o apoio decisivo de 
grandes líderes de empresas da internet e outros como o próprio 
Case. J O B S quer dizer "empregos" em inglês e é o acrônimo de 
Jumpstart Our Bus iness Startups, que significa dar impulso a 
novos negócios -para que estes criem postos de trabalho. 

O ato contempla o uso de plataformas online para obter fi-
nanciamento de indivíduos e instituições. Case o define como 
" u m tipo de 'pagamento adiantado' dos funcionários de Wa-
shington para garantir que os EUA continuem sendo a nação 
mais empreendedora do mundo". E s se objetivo é atingido de-

pendendo da capacidade do país de dar espaço aos talentos 

brilhantes, como sustenta Case, que são os empreendedores 

e criadores de grandes ideias. No Brasil, o fato de estar sendo 

criado um ministério dedicado às pequenas e médias empre-

s a s também significa um esforço nesse sentido. 

UMA CLASSE GLOBAL, NÃO MAIS LOCAL 
o investidor de risco Scott Hartley, da empresa Mohr Davidow 

Ventures, é outro convencido do protagonismo dos empreen-

dedores. Em artigo publicado em março de 2012 na revista 

Forbes, ele define a inovação como um fenômeno demográ-

fico, não geográfico, e se refere à ascensão de uma "classe 

empreendedora global". Seja na Tsinghua University, em Pe-

quim, no Indian Institute of Technology, na Stanford University 

ou em Israel, considerado um país empreendedor porexcelên-

cia, empreendedores com formação e ambição similares têm 

mais pontos comuns entre si que com locais. 

Hartley explica que quase todas as startups utilizam capital 

humano transfronteiras e, em países desenvolvidos, patroci-

nadores u sam instrumentos como o "visa sponsorsh ip" para 

obter visto para empreendedores com capacidades compro-

vadamente inexistentes no país e os apoiam financeiramente. 

Para os investidores, a oportunidade de encontrar empresas 

grandiosas continuará localizada nos arredores de ecossiste-

mas bem-sucedidos como o Vale do Silício - n o s quais o fator-

-chave é a "densidade colaborativa" das redes- e também em 

economias emergentes - sete em especial; China, índia. Bra-

sil, México, Rússia, Turquia e Indonésia, que, segundo dados da 

McKinsey, s o m a r ã o 4 5 % do PIB global na próxima década. 

A conc lusão de Hartley? O empreendedor i smo globali-

zou- se de vez. Atualmente, se um empreendedor tem um 

grande produto, os consumidores a p a r e c e m - s ó não se sabe 

onde. Agora, produtos se adaptam a plataformas, não a fron-

teiras geográficas. Tanto os competidores como as ba se s de 

u suár io s são globais, a s s im como o talento,com equipes de 

trabalho cada vez ma i s internacionais. Hoje, o local não só 

é um anacron i smo, m a s t ambém uma impossibi l idade, ad-

verte Hartley. Empreendedores, investidores e todos os pla-

yers des se setor que emerge, atenção: se vocês ainda não 

têm um passaporte para o presente, devem providenciá-lo 

antes que seja tarde. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 17, n. 97, p. 70-74, mar./ abr. 2013.




