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Resumo
Assumindo que a localização é uma fonte de competitividade empresarial isso significa que não se
pode dissociar a empresa da região onde ela se insere. Deste modo, há que perceber quais são os
factores de atractividade que uma região pode oferecer para que as empresas aí se instalem e de que
modo esses factores podem (ou não) ser acentuados pela actividade conjunta de todos os actores
regionais.
Quer isto dizer que as unidades territoriais (região, país, região supranacional) competem entre si,
rivalizam na oferta de condições para captação de investimento, instalação de novas empresas e
atracção de recursos humanos qualificados (entre outros factores); as regiões são distintas devido à
sua localização a qual resulta em diferentes condições de acesso aos mercados; porque proporcionam
diferentes condições para as actividades humanas; porque possuem recursos naturais específicos e
não replicáveis.
Neste contexto, levanta-se a seguinte questão de investigação: como surge e se aprofunda a
capacidade ou habilidade para atrair empresas e como se garante a sua sustentabilidade? A presente
comunicação tem como objectivo contribuir para a resposta desta questão.

Palavras-Chave: Competitividade regional, factores de competitividade, indicadores de
competitividade, modelos de avaliação.
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1 – Introdução
A aplicação do conceito de competitividade a unidades territoriais foi, inicialmente, efectuada a nível
nacional tendo sido, posteriormente, adaptada para o nível da região.1
Lopes (1998:8) define competitividade territorial como “uma realidade conceptual plurifacetada e
plurideterminada, que exprime a capacidade de uma dada comunidade territorial para assegurar as
condições económicas do desenvolvimento sustentado”. Camagni (2002, 2002a) considera que o
conceito de competitividade territorial baseia-se, não só no papel que a região desempenha ao
providenciar um ambiente competitivo para as empresas mas, fundamentalmente, na sua contribuição
para o processo de acumulação de conhecimentos, no desenvolvimento de códigos interpretativos,
modelos de cooperação e decisão, sobre os quais assenta o crescimento das empresas aí localizadas.
Huggins (2004: 89) define competitividade regional como “a capacidade de uma economia sub-nacional
em atrair e manter empresas com quotas de mercado firmes ou crescentes e, simultaneamente, manter
ou aumentar o nível de vida da população”.
Scott e Lodge, citados por Budd e Hirmis (2004) referem competitividade nacional (regional) como a
habilidade de um país (região) para produzir ou distribuir bens e serviços que, mercado internacional,
sejam preferidos aos bens e serviços produzidos noutros países (regiões); o resultado desta
participação no mercado internacional deverá ser uma melhoria nas condições de vida da população.
Para estes autores o país (região) competitivo é aquele que consegue utilizar eficientemente os
recursos do país (região) e, através da especialização e participação no comércio internacional,
proporcionar melhores padrões de vida. O indicador de competitividade subjacente a esta definição é a
produtividade referente aos sectores de actividade com ampla participação no mercado internacional.
Budd e Hirmis (2004) encaram a competitividade territorial como o resultado cumulativo de uma série
de factores nomeadamente, custos de produção (incluindo os custos de transporte), tipo e dimensão

1 - Esta aplicação não foi isenta de polémica. Alguns autores consideravam que o conceito de competitividade
nacional ou regional não fazia sentido, uma vez que as nações/regiões não competiam entre si. Krugman (1994)
refere-se a esta questão como uma perigosa obsessão que pode conduzir à definição de más políticas públicas.
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das empresas de base local, investigação e capacidade de inovação, especialização e orientação
exportadora, redes de cooperação que se desenvolvem entre empresas e outros parceiros locais.
Segundo Garelli (2006), competitividade nacional/regional é um ramo da teoria económica que analisa
os factos e políticas que moldam a habilidade de uma nação/região para implementar e manter um
ambiente económico que permita, de modo sustentado, criar valor para as empresas e prosperidade
para a população. O conceito subjacente a prosperidade refere-se a um mix entre nível (objectivado
pelo rendimento individual) e qualidade de vida
Conjugando estas definições de competitividade regional com as que são adoptadas pelas instituições
e referidas já anteriormente conclui-se haver uma certa uniformidade no conceito. A competitividade
regional é encarada como a capacidade das regiões em proporcionar simultaneamente, condições de
sucesso empresarial (medido através da participação das empresas no mercado global) e um alto nível
de vida à população (Fagerberg et al., 2004). Partindo desta concepção a principal questão da
presente investigação centra-se na análise dos factores que determinam a competitividade de uma
região, ou seja: como surge e se aprofunda a capacidade ou habilidade para atrair empresas e como
se garante a sua sustentabilidade?
Tentando responder a esta questão, a comunicação segue a seguinte estrutura: em primeiro lugar,
proceder-se-á a uma contextualização do conceito de competitividade regional, explorando o seu
carácter multidimensional. Seguidamente, a análise centrar-se-á nos factores que determinam a
competitividade de uma região e por último serão apresentados e discutidos vários modelos
conceptuais que avaliam a competitividade regional e incorporam os distintos factores e indicadores de
competitividade.
2 - Factores determinantes da competitividade regional
Trabold, citado por Reiljan et al. (2000) considera que a competitividade de uma região assenta em
quatro pontos fundamentais: habilidade para vender/exportar; habilidade para atrair empresas;
habilidade para ajustar e habilidade para ganhar. Estes parâmetros hierarquizam-se através de um
sistema piramidal em que o objectivo final – habilidade para ganhar – depende dos outros factores
(Figura 1).
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Figura 1 – A hierarquia da competitividade regional
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Fonte: Reiljan et al. (2000: 16)
Neste modelo hierárquico a habilidade para ganhar constitui o principal indicador de competitividade
regional sendo que, a região ganhadora é aquela que produz mais e gera um maior rendimento; a
habilidade para ganhar é, assim, objectivada através do produto interno bruto regional per capita
(Reiljan et al. , 2000). Este indicador depende do número e tipo de empresas (habilidade para atrair),
da sua inserção no mercado (habilidade para vender) e da sua flexibilidade ou seja, do modo como se
adaptam às alterações de mercado e como aproveitam as novas oportunidades (habilidade para
ajustar).
Fagerberg et al., (2004), sugere uma hierarquia para a competitividade regional que se baseia em
primeiro lugar nos recursos que a região detém e nas suas estruturas industrial, tecnológica e
institucional; daqui resulta um determinado volume de produção que ocupará uma certa quota de
mercado. Em segundo lugar nesta hierarquia aparece o nível político que define a política económica e
os grandes objectivos macroeconómicos a serem alcançados, como por exemplo o crescimento
económico e a taxa de desemprego; quer isto dizer que o desempenho das empresas e da região é
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influenciado pelo nível político. Por fim, a região deve ser comparada com outras regiões e países ao
nível das tendências da procura e da oferta agregadas.
Em função desta hierarquia, a região é competitiva se cumprir três requisitos: vender bens e serviços
em quantidade suficiente; a remuneração dos factores de produção corresponder ao esforço realizado
ou for idêntica à de outras regiões com objectivos similares e os cidadãos se manifestarem satisfeitos
com as condições de vida (Fagerberg et al., 2004). Os autores incorporam, ainda, a questão do
conhecimento na sua visão de competitividade evidenciando como factores competitivos a criação de
novo conhecimento via inovação, uma política de benchmarking face a conhecimentos criados noutras
regiões e, o potencial para explorar os novos conhecimentos.
Numa perspectiva diferente, Garelli (2006) aponta quatro dimensões de competitividade regional: (i)
atractividade vs agressividade; (ii) proximidade vs globalização; (iii) produtos vs processos e (iv) risco
individual vs coesão social. Estas dimensões são, segundo o autor, o resultado de um processo de
evolução histórica, social e económica pelo que são específicas de cada região; a sua acção conjunta
vai condicionar o desempenho e a eficiência dos sectores empresarial e público, que por sua vez vão
determinar a competitividade das empresas e das regiões. A figura seguinte ilustra as quatro
dimensões da competitividade e a sua inter-relacão.
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Figura 2 – As Dimensões da Competitividade
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Fonte: Garelli (2006: 4)
(i) Atractividade vs agressividade - relaciona-se com a postura da região e das empresas face ao
mercado. A agressividade está associada a uma forte capacidade de exportação, que gera riqueza
mas não necessariamente emprego; ao contrário, a atractividade gera emprego e depende,
fundamentalmente, dos incentivos ao investimento directo (Garelli, 2006). Na perspectiva do autor
nenhuma das perspectivas deve ser negligenciada, isto é, não existe uma solução única e universal; as
regiões devem apostar numa postura mais agressiva ou mais atractiva em função da sua realidade
sócio-económica e dos objectivos que se pretendem alcançar.
(ii) proximidade vs globalidade - tem a ver com os dois tipos de orientação económica que,
normalmente, coexistem em qualquer unidade territorial. A economia de proximidade, voltada para o
mercado local, é constituída por pequenas empresas industriais que operam em sectores tradicionais,
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empresas prestadoras de serviços e serviços da administração local/regional; são empresas que
fornecem bens e serviços de apoio ao consumidor e cria valor acrescentado a um nível muito próximo
do consumidor final, daí a designação de economia de proximidade. Ao contrário, na chamada
economia global encontram-se empresas que operam, fundamentalmente, para o mercado externo; a
sua localização depende das vantagens competitivas que possam obter, nomeadamente no que
respeita à minimização dos custos operacionais. A importância (em função da sua contribuição para o
PIB regional) destas duas orientações é muito variada, dependendo, entre outros factores, da
dimensão, do grau de desenvolvimento e da especialização da base produtiva regional. De modo geral,
nas grandes regiões e devido à dimensão do mercado interno, a economia de proximidade tende a
prevalecer enquanto que as pequenas regiões são mais dependentes da economia global (Garelli,
2006).
Actualmente, algumas regiões e empresas estão a usar estratégias competitivas que exploram ambos
os conceitos: é o caso de empresas que tentam ganhar quota de mercado através de produtos cuja
diferenciação assenta nas especificidades do território; há, assim, uma relação entre os atributos do
produto e o seu local de produção e/ou transformação (Angeon e Vollet, 2004; Rodrigues et al., 2006).
(iii) Produtos vs processos - na gestão da competitividade algumas regiões dependem, em larga
escala, dos recursos que possuem; outras, pobres em recursos baseiam a sua competitividade em
prestação de serviços ou na especialização em alguns processos produtivos. Garelli (2006) chama a
atenção para o facto de riqueza e competitividade serem conceitos distintos e por isso, algumas
regiões apesar de ricas (em recursos) não são competitivas.
(iv) – Risco individual vs coesão social - é de índole sócio-cultural e prende-se com a forma como é
valorizada a iniciativa individual e a coesão social. As sociedades anglo-saxónicas são,
tradicionalmente, sociedades pouco reguladas, valorizadoras da iniciativa individual e da tomada de
risco; em oposição as sociedades do sul da Europa privilegiam a coesão social e os objectivos
colectivos tendem a sobrepor-se ao privados.
Estas quatro dimensões são, assim, as bases que moldam a competitividade da região e das empresas
que nela se localizam. Estas bases articuladas com a eficiência empresarial e governamental, o
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desempenho económico e as infra-estruturas permitem construir, de modo sustentável, a vantagem
competitiva regional.
Como ponto forte do modelo salienta-se o facto de conseguir explicar, simultaneamente, a
competitividade das empresas e da região e mostra, de modo inequívoco, a relação empresa/região.
Como aspecto negativo, assinala-se a não integração (pelo menos de modo explícito) das questões
relacionadas com o conhecimento, investigação e inovação.
O modelo de análise da competitividade proposto pelo National Competitiveness Council (2007)
assenta numa estrutura piramidal, em que na base encontramos os inputs da competitividade regional
que são os factores sobre os quais a estrutura política tem controlo e que constituem os factores
primários da competitividade: ambiente empresarial (que depende, entre outros factores, das leis
laborais, da política de incentivo ao investimento e da política fiscal), infra-estruturas físicas que visam
melhorar as condições de funcionamento das empresas e minimizar os custos de produção
(dependentes do nível de investimento público) e infra-estruturas de conhecimento, que dependem das
políticas educacional e científica, preconizadas pelo estado.
O nível intermédio da pirâmide refere-se às condições essenciais de produtividade: desempenho
empresarial, produtividade, preços e custos e mercado de trabalho. Estas condições essenciais,
contrariamente ao que ocorria nos inputs, dependem essencialmente da empresa e do funcionamento
dos mercados. A conjugação, de modo eficiente, destes dois níveis de factores de competitividade,
permitirá o crescimento sustentável do país/região e proporcionará à população um aumento na sua
prosperidade. Este modelo de análise está sintetizado na figura seguinte.
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Figura 3 – A pirâmide da competitividade regional
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Fonte: National Competitiveness Council (2007: 2)

Os modelos anteriormente referidos são, fundamentalmente, de índole qualitativa; na tentativa de
apreenderem o carácter multifacetado da competitividade regional, entravam em linha de conta com
uma série de factores que, apesar de explicativos são, claramente, subjectivos e, consequentemente,
dificilmente quantificáveis. Nestas condições, os modelos são úteis para explicar a competitividade de
uma região mas não permitem qualquer análise quantitativa como por exemplo hierarquizar as regiões
em função do seu desempenho competitivo. Huggins (2004) tentou criar uma medida objectiva, à qual
chamou índice de competitividade, que permitisse análises comparativas entre regiões. A definição
desse índice tinha por base o modelo tri-factorial representado na figura 4.
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Os três factores considerados pelo autor são os recursos (inputs), os resultados (outputs) e os
impactes (outcomes). Os recursos referidos por Higgins (2004) são a densidade empresarial (número
de empresas per capita) que avalia a sustentabilidade do processo de crescimento económico; a
percentagem de empresas de base tecnológica que indicam o potencial de inovação, considerado o
factor chave para o crescimento económico; e a taxa de actividade que constitui o principal indicador
da disponibilidade de capital humano.
Figura 4 – Modelo tri-factorial para avaliação da competitividade regional
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Fonte: Huggins (2004: 91).
Segundo Huggins (2004) a dotação (em quantidade e qualidade) regional destes recursos assim como
a eficiência da sua utilização vai determinar diferentes níveis de produtividade regional. A produtividade
medida através do produto interno bruto regional per capita, é o indicador do resultado da actividade
económica regional. Os impactes da actividade económica são avaliados através do nível salarial e da
taxa de desemprego. Os pontos fortes deste modelo são a sua objectividade e a utilização de
indicadores facilmente quantificáveis não necessitando, assim, de complexos sistemas de recolha
estatística. Como pontos fracos assinalam-se o número limitado de recursos considerados e a

2985

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

atribuição de igual ponderação a todos eles; o modelo não permite hierarquizar recursos em função da
sua maior contribuição para o índice de competitividade.
Budd e Hirmis (2004) apresentam um modelo de análise da competitividade regional que se distingue
dos anteriormente apresentados, pelo facto de, expressamente, entrar em consideração com as
economias de aglomeração como factor de competitividade. Este modelo combina a vantagem
competitiva das empresas com a vantagem comparativa da região, sendo a sua integração feita pelas
economias de aglomeração e pela teoria da eficiência-X. A representação do modelo é apresentada na
figura 5.
Figura 5 – O modelo de Budd e Hirmis
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Fonte: Budd e Hirmis (2004: 1025)
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O modelo assenta na hipótese de base que a competitividade regional não resulta da desagregação
ponderada da competitividade nacional nem da agregação ponderada da competitividade das firmas
locais (Budd e Hirmis, 2004). Neste contexto, os autores consideram que as regiões têm uma
identidade económica própria que lhes é conferida pelo facto de competirem entre si: competem pelo
investimento (atracção de capital), pelo trabalho, nomeadamente criando condições para atrair mão-deobra qualificada, criativa e empreendedora e pela tecnologia através da captação de actividades de
investigação e inovação. A vantagem comparativa da região resulta da sua capacidade em atrair, de
modo continuado, os factores produtivos com o consequente aumento no volume regional de produção
e na participação regional no comércio mundial.
No que respeita às empresas, elas obtém vantagens competitivas sempre que conseguirem criar
factores de diferenciação face à concorrência. Budd e Hirmis (2004) consideram que este processo é
altamente localizado uma vez que é fortemente influenciado por economias externas que derivam da
inserção da região no contexto nacional, da actividade das instituições e órgãos de governo regionais,
da presença de outras empresas e das sinergias resultantes do estabelecimento de redes sociais,
económicas, tecnológicas e organizacionais entre os diversos actores regionais. Budd e Hirmis (2004)
designam essas externalidades por economias de aglomeração, que se podem subdividir em três
categorias: (i) economias de localização; (ii) de urbanização e (iii) de complexidade.
(i) As economias de localização: referem-se às vantagens que uma empresa pode obter em função da
presença de outras empresas no tor de actividade ou em sectores relacionados. A concentração
geográfica de empresas de um sector pode proporcionar um aumento na receita através da criação de
um perfil de especialização e uma diminuição no custo de produção resultante da concentração de
recursos especializados para esse sector.
(ii) As economias de urbanização: dizem respeito ao leque de vantagens auferido pelas empresas
resultante da existência de um conjunto de bens e serviços proporcionados pelas entidades regionais
como por exemplo, boas acessibilidades, infra-estruturas de comunicação, serviços de educação e
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saúde, actividades culturais e desportivas, ou seja, todo um conjunto de serviços que facilite a
actividade empresarial e proporcione condições para a atracção populacional.
(iii) As economias de complexidade: resultam da localização conjunta de empresas de sectores
distintos mas que apresentam fortes relações comerciais entre si; é o caso de complexos industriais
que apresentam um determinado grau de integração (horizontal ou vertical) entre si. A presença de
economias de complexidade permite reduzir os custos de transacção e os de coordenação, daí a sua
importância como fonte de vantagem competitiva.
As economias de aglomeração moldam uma estrutura espacial única que vai condicionar a
competitividade regional: duas regiões, mesmo com idêntica dotação de recursos, têm diferentes
desempenhos competitivos devido à especificidade da moldura regional que enquadra toda a
actividade empresarial.
O modelo utiliza a teoria da eficiência-X como elemento integrador das vantagens competitivas
empresariais com a vantagem comparativa regional. A eficiência-X relaciona o custo de produção da
empresa com o funcionamento do mercado onde a empresa opera; assume-se que “quanto mais
imperfeito for o mercado, maior é o custo de produção da empresa” (Budd e Hirmis, 2004: 1024). Uma
empresa será X-eficiente se maximizar a sua produção utilizando o volume mínimo de recursos;
acréscimos na produtividade dos factores de produção reflectem-se numa maior eficiência-X na
empresa. Tendo em conta que, actualmente, os mercados funcionam em concorrência imperfeita, daí
resulta um aumento no custo de produção, ou seja as empresas são X-ineficientes; aquelas que
conseguirem aumentar a X eficiência através de ganhos de produtividade, irão obter uma vantagem
competitiva face às outras empresas. Se os ganhos na eficiência-X forem generalizados o resultado
será um aumento na eficiência económica e, consequentemente um aumento na competitividade
regional (Budd e Hirmis, 2004).
Conjugando todos os elementos do modelo tem-se que a vantagem comparativa da região deriva da
sua capacidade em utilizar eficientemente os recursos existentes criando, simultaneamente, condições
para a atracção ou criação de mais recursos e assim conseguir aumentar a produção e a participação
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da região no comércio internacional. Ganhos de produtividade vão-se reflectir, positivamente, no
produto interno regional e na taxa de emprego. Atendendo a que a globalização veio aumentar a
mobilidade dos recursos produtivos, o papel das economias externas nos ganhos de produtividade é
cada vez mais importante; as regiões que geram mais externalidades conseguem captar mais recursos
e, assim, assegurar um maior potencial de desenvolvimento.
Ao nível das empresas os ganhos de produtividade (eficiência-X) associados a uma dinâmica de
inovação e ao pleno aproveitamento das economias de aglomeração vão gerar um aumento na sua
vantagem competitiva. De acordo com Budd e Hirmis (2004) uma região X-eficiente será aquela em
que as condições locais sejam plenamente utilizadas por empresas de base regional. Neste modelo é
de salientar a introdução das economias de aglomeração como factor de competitividade; a região
desempenha um papel activo como factor de localização preferencial, como indutora de acréscimos na
produtividade e fonte de vantagem competitiva.
Devido às suas características, este modelo adapta-se mais a estudos comparativos e de identificação
dos factores de competitividade entre regiões e não tanto à avaliação da competitividade regional per
se.
4 – Modelos de avaliação da competitividade regional aplicados em Portugal
A aplicação de modelos de avaliação e análise da competitividade territorial já foi efectuada em
Portugal, quer a nível do país quer a nível regional, por diversos autores nomeadamente, Monitor
Company (1995) que utilizou o modelo de Porter (1990), Lopes (1998), Mateus et al. (2002) e Ferreira
et al. (2006). Atendendo a que estes modelos já foram testados na realidade Portuguesa aliando assim,
o suporte teórico à evidência empírica, proceder-se-á, no ponto seguinte, à sua apresentação crítica.
4.1 – O Diamante de Porter
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Porter (1990) considera que são as empresas e não os países2 que competem no mercado
internacional, no entanto o sucesso das empresas pode ser explicado pelo ambiente económico, pelas
instituições e pelas políticas governamentais. Quer isto dizer que a competitividade de uma nação ou
região constrói – se sobre o sucesso que as empresas alcançam no mercado internacional. Segundo
Porter (1990) a análise deve incidir sobre indústrias específicas ou segmentos de indústria e não na
economia como um todo, uma vez que é impensável que todas as empresas de todos os sectores
possuam vantagem competitiva. O principal indicador de competitividade, para Porter, é a
produtividade uma vez que a produtividade é o determinante principal, a longo prazo, do padrão de
vida de um país, pois é a causa fundamental do rendimento nacional per capita.
O desempenho competitivo de um país, numa determinada indústria, resulta, segundo Porter (1990),
da acção articulada de quatro determinantes que moldam o ambiente no qual as empresas competem,
estimulando ou impedindo a criação de vantagens competitivas. Esses determinantes são: (i) As
condições dos factores: dotação de um país em factores de produção, tais como trabalho especializado
ou infra-estruturas, necessários à actividade competitiva de uma determinada indústria; (ii) A estratégia,
estrutura e rivalidade empresarial: condições que, no país, regulam a criação, organização e direcção
das empresas e a natureza da rivalidade interna; (iii) As condições da procura: características da
procura interna para um determinado bem ou serviço, nomeadamente a presença de clientes
sofisticados e exigentes; (iv) A existência de indústrias relacionadas e de suporte: existência ou não de
indústrias fornecedoras e/ou relacionadas que sejam competitivas nos mercados internacionais. Este
determinante incorpora a questão das economias de aglomeração e o seu efeito sobre a
competitividade.
A estes atributos, Porter (1990) juntou a acção do governo e o papel do acaso (acontecimentos fora do
controle das empresas) e assim definiu o diamante da competitividade que está esquematizado na
figura seguinte.

2

Apesar de, na sua obra “A Vantagem Competitiva das Nações”, usar com maior frequência as palavras país e
nação, Porter considera que o seu esquema de análise também se aplica a regiões.
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Figura 6 – O Diamante de Porter
Acaso
Estratégia estrutura
e rivalidade entre
Empresas

Condições
Da Procura

Condições
Dos
Factores

Indústrias
Relacionadas e
de Apoio
Governo

Fonte: Porter (1990: 88)
O diamante funciona como um sistema interactuante e mutuamente fortalecedor, isto é o efeito gerado
por um determinante depende da aplicação bem sucedida dos outros (Porter, 1990).
A competitividade do sector resulta da estrutura relacional evidenciada pela integração dos
determinantes que compõem o diamante; as condições nacionais não são igualmente propícias para
todos os sectores de actividade, pelo que os países têm mais probabilidade de obter êxito em
indústrias ou segmentos de indústria onde o diamante é mais favorável (Porter, 1990). As diferentes
configurações nacionais do diamante explicam porque as empresas de um sector de actividade numa
determinada localização, conseguem níveis superiores de produtividade relativamente a empresas
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similares mas com sediadas noutro local.
A grande contribuição deste modelo para a avaliação da competitividade regional reside na introdução
de várias dimensões de análise o que proporciona a construção de um conjunto de indicadores que
ultrapassam a dimensão meramente económica, tradicionalmente medida através do PIB regional e da
taxa de desemprego (Budd e Hirmis, 2004). A principal crítica é a sobrevalorização da produtividade
como indicador de competitividade. Segundo Martin e Taylor (2003) a produtividade não é
necessariamente um bom indicador de competitividade regional uma vez que a relação entre estas
duas variáveis é complexa e muito dependente de efeitos externos; para estes autores as economias
de escala, as economias de aglomeração e o processo de desenvolvimento endógeno têm maior
impacte no sucesso da região do que a produtividade.
4.2 – O modelo de Lopes
Com os objectivos de analisar quais os determinantes da dinâmica de desenvolvimento ocorrida em
Portugal, na década de 80 do século XX, e identificar padrões de competitividade territorial, Lopes
(1998:223) propôs um esquema analítico (representado na figura seguinte) onde se conjugam três
componentes: “uma componente endógena de natureza económico-estrutural, uma componente
organizacional de matriz territorial e uma componente exógena de natureza histórico-territorial”.
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Figura 7 – Dimensões Determinantes da Competitividade Territorial
Sistema Institucional
Padrão local de vantagens
comparativas

Economia Global
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Fonte: Lopes (1998: 224)
Subjacente a este modelo está o conceito de competitividade territorial que segundo Lopes (1998:8) é
definido como “uma realidade plurifacetada e plurideterminada que exprime a capacidade de uma dada
comunidade territorial para assegurar as condições económicas do desenvolvimento sustentado”
A competitividade territorial é plurifacetada porque as condições do desenvolvimento não são,
exclusivamente, económicas reportando-se tanto à capacidade de produzir riqueza, como à eficiência
relativa com que a economia do território gere essa riqueza, como ainda aos aspectos sociais inerentes
como por exemplo, a capacidade de atrair população e criar emprego. É plurideterminada porque
resulta sempre de uma conjugação de vários determinantes. É um conceito relativo porque a economia
de cada território deve ser analisada no contexto global onde o território se insere e dinâmico uma vez

2993

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

que, segundo Lopes (1998:217), “mais do que vantagem efémera, a competitividade deve traduzir-se
na obtenção de vantagens duradouras de tipo estrutural, logo passíveis de se aferirem a médio/longo
prazo”.
Tendo em conta estas características o modelo proposto por Lopes (1998) incorpora três dimensões
que, no seu conjunto vão determinar o desempenho competitivo do território. A primeira, dita
empresarial, resulta da dinâmica do tecido produtivo local, nomeadamente da capacidade de gestão
estratégica, na utilização de modelos de produção adaptados à natureza da concorrência e no acesso
à inovação; a segunda dimensão, dita territorial, resulta do padrão local de vantagens comparativas,
nomeadamente na dotação de recursos primários e na dinâmica de criação de recursos avançados; a
terceira e última dimensão, de cariz organizacional, refere-se às articulações entre o território e a sua
macro-envolvente.
A dimensão “padrão local de vantagens comparativas” está associada à existência de factores de
produção que diferenciem um território face a outros. Face ao paradigma competitivo actual os factores
mais relevantes para a formação de vantagens comparativas são os recursos humanos qualificados e
uma elevada capacidade de inovação que se consubstancia na produção de bens e serviços
(fundamentalmente aqueles que são transaccionados no mercado internacional) diferenciados.
Segundo Lopes (1998) são três os factores que contribuem para a diferenciação territorial das
dinâmicas locais inerentes ao tecido produtivo: (i) a capacidade de iniciativa empresarial; (ii) a
capacidade empresarial de gestão estratégica e (iii) a densidade e consistência relacional do tecido
produtivo.
(i) A capacidade de iniciativa - Tendo por base estudos empíricos que evidenciam uma forte correlação
entre iniciativa empresarial e o número de empresas pré-existente, o autor assume a existência de uma
relação circular: “os territórios competitivos são os que apresentam uma dinâmica inovadora sendo por
conseguinte aqueles que revelam maior capacidade em segregar novas iniciativas empresariais”
(Lopes, 1998:242). As novas empresas contribuem para a competitividade territorial através da criação
de emprego, introdução de tecnologias avançadas, exploração de complementaridades tecnológicas e
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de competências, aumento da capacidade inovadora local, diversificação e reconversão sectorial,
criação de serviços, e intensificação da procura que viabiliza novos investimentos.
De acordo com Lopes (1998), a capacidade de iniciativa empresarial deve ser analisada no contexto
socio-económico em que ocorre devido à relação biunívoca que se estabelece entre a criação de novas
empresas e o território onde elas se localizam. A natureza e a capacidade das iniciativas empresariais
depende da dimensão social local, das oportunidades que o mercado local oferece, da qualificação da
mão-de-obra e das condições locais de acesso à informação estratégica.
(ii) A capacidade empresarial de gestão estratégica - Para além da iniciativa empresarial importa que
as empresas (pré-existentes e recém formadas) locais possuam capacidade de gestão estratégica de
modo a conseguirem implementar, eficaz e eficientemente, estratégias de valorização económica de
modo a ganharem, individualmente, competitividade nos mercados internacionais e, colectivamente
criando redes de inserção da economia local no circuito global. Atendendo ao acréscimo de
concorrência, à diversificação dos produtos e serviços com o consequente encurtamento do seu ciclo
de vida e às alterações da procura, a competitividade da empresa e, por arrastamento, da região
depende cada vez mais “da flexibilidade da organização do processo de produção intraempresa, da
capacidade de aproveitar e valorizar as economias de escala associadas à especialização e as
sinergias relacionais” (Lopes, 1998:258).
(iii) A densidade e consistência relacional do tecido produtivo - Estas sinergias assentam na densidade
do tecido empresarial local e nas redes, formais e informais, que se desenvolvem, simultaneamente,
nos contextos intra e inter territorial. Para o autor é a multiplicidade de relações estabelecidas no e a
partir do território que configuram redes de governância, sendo este o suporte privilegiado dos
processos territorializados de aprendizagem colectiva geradores de inovação.

A dimensão “inserção territorial” exprime-se em três vectores: a articulação do território com o
paradigma técnico-económico dominante, o quadro de interdependências territoriais associadas às

2995

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

tendências estruturantes de ordenamento do território e as condições de enquadramento
macroeconómico da economia local.
De acordo com este modelo o território deve ser encarado como um sistema onde se desenvolvem
múltiplas interacções de várias dimensões: a dimensão inserção territorial traduz as articulações do
território com os níveis regional, nacional e internacional; destas articulações resulta o padrão local de
vantagens comparativas que é potenciado através da dinâmica do tecido produtivo local. Em conclusão
pode-se dizer que “o efeito da presença de um determinado factor de competitividade é exponenciado
ou condicionado pela intensidade e natureza das interacções desse factor com os restantes” (Lopes,
1998: 278).
Como apreciação genérica pode-se referir, como pontos positivos, a clareza do modelo e a inclusão de
várias dimensões de análise que tentam retratar o carácter multideterminado e multifacetado da
competitividade territorial. Como aspectos menos positivos destaca-se a utilização de vários
indicadores (por exemplo, os referentes à inserção territorial) de carácter meramente descritivo e
qualitativo e como tal sujeitos a julgamento discricional. Relativamente ao modelo de Porter (1990)
alguns pontos de contacto, como por exemplo o tratamento dos factores produtivos, a ênfase na
inovação como processo de aprendizagem colectiva e a criação de redes relacionais entre os diversos
actores locais; no entanto é de realçar que Lopes (1998) introduz as questões da inserção territorial e
desenvolve-as aos níveis regional, nacional e internacional articulando o desempenho competitivo do
território com as tendências estruturantes do ordenamento social, cultural económico e tecnológico.
4.3 – A pirâmide da competitividade territorial
A Pirâmide da Competitividade Regional é o instrumento de avaliação dos níveis e trajectórias de
competitividade dos territórios, proposto por Mateus et al. (2000) e Mateus (2007). Esta proposta
metodológica parte do reconhecimento, por parte dos autores, da crescente afirmação dos territórios
infranacionais, como espaços sócio-económicos autónomos, susceptíveis de configurar as suas
próprias estratégias de desenvolvimento.
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De acordo com Mateus et al. (2000: 49) uma “economia competitiva deve caracterizar-se, pelo seu
nível elevado de eficácia e simultaneamente pela capacidade em criar emprego e melhorar, de forma
sustentada, o nível de vida médio da população”. Considerando que o nível de vida depende da
capacidade empresarial de gerar valor e riqueza, ou seja, da produtividade e também do resultado das
políticas de desenvolvimento regional, temos que a competitividade constitui, cada vez mais “o
referencial prioritário para as estratégias concorrenciais de crescimento, ao nível das empresas e para
a reforma das políticas públicas de promoção do desenvolvimento económico” (Mateus, 2007: 12).
Na perspectiva microeconómica, a melhoria da produtividade é a base, sobre a qual assenta, a criação
de valor e riqueza que constitui a génese de qualquer processo de desenvolvimento. Tradicionalmente,
a produtividade era analisada, exclusivamente, do ponto de vista da eficiência; contudo, segundo
Mateus et al. (2000: 49) no actual contexto económico, a análise da produtividade deve ganhar novas
dimensões, como por exemplo, “a incorporação de valor associada ao imaterial, ao desenho e
concepção de soluções para além dos meros bens e serviços, ao reforço das componentes de
civilização ou estilo de vida, como as ligadas à estética, ética ou à relação ambiental”. Do mesmo
modo, a análise da eficiência empresarial deixa de ser meramente individual e, estende-se a formas de
eficiência colectiva associadas à cooperação institucional que potenciam a formação de ambientes
empresariais competitivos através da mobilização dos recursos estratégicos – pessoas, capital,
tecnologia, conhecimento e informação.
O modelo proposto por Mateus et al. (2000), apresentado na figura seguinte, analisa a competitividade
regional, com base num conjunto de indicadores que constituem as condições de competitividade; a
presença, num determinado território, deste conjunto de factores relevantes vai determinar o nível de
competitividade regional, expresso por um indicador síntese – o PIB per capita, que é o indicador que
melhor traduz o nível de vida da população.
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Figura 8 - A Pirâmide da Competitividade Regional
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Fonte: Mateus et al. (2000:53).
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O topo da pirâmide pretende avaliar a competitividade regional, numa óptica de resultado, através do
PIB per capita; para uma análise mais fina do nível competitivo de uma determinada região, os autores
propõem a desagregação deste indicador em duas componentes: (i) o PIB por pessoa empregada, que
é (aproximadamente) equivalente à produtividade laboral e (ii) a taxa de utilização dos recursos
humanos ou seja, o número total de pessoas empregadas relativamente à população residente.
Na perspectiva de Mateus et al. (2000) estes dois indicadores completam-se: enquanto que a
produtividade laboral permite avaliar a qualidade do emprego, a taxa de utilização dos recursos
humanos permite verificar se a economia está a gerar, sem perda de eficiência, o número de postos de
trabalho suficientes para absorver os recursos humanos existentes. Pode-se, assim, afirmar que estes
dois indicadores correspondem às situações de melhor (PIB por Pessoa Empregada) e mais (Pessoas
Empregadas/Residentes) trabalho. Uma outra vantagem decorrente da utilização destes dois critérios
é, segundo Mateus et al. (2000:51), a possibilidade de identificar o “grau de combinação e substituição
entre uma melhor ou maior utilização dos recursos humanos” quando se analisa a evolução do nível de
competitividade de uma região. A nível regional, a produtividade e a taxa de utilização de recursos
humanos estão, fortemente, dependentes de um conjunto de factores, designados por Mateus et al.
(2000), como condições de competitividade; ao nível do modelo piramidal apresentado por estes
autores, estas condições constituem a base da pirâmide, ou seja, são as variáveis das quais vai
depender o valor dos indicadores de síntese da competitividade regional.
De acordo com Mateus et al. (2000) é o conceito de eficiência colectiva que está subjacente à
construção da base da pirâmide onde se articulam as dinâmicas demográficas, do mercado de
trabalho, das qualificações e inovação com a densificação das infraestruturas, o aprofundamento do
perfil de especialização produtiva e a dinâmica empresarial.
Para a construção de vantagens competitivas duradouras, capazes de potenciar o desenvolvimento
económico de uma dada região, Mateus et al. (2000), evidenciam os factores flexibilidade e inovação.
A flexibilidade deriva do contexto de mudança acelerada, que hoje se vive, e que obriga as empresas a
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um esforço de adaptação constante às exigências do mercado; a inovação é um factor chave de
competitividade pois permite a diferenciação face a empresas concorrentes e, pode conduzir, a
alterações do perfil de especialização produtiva e de posicionamento da empresa e/ou dos seus
produtos.

Para os autores o modelo deve ser interpretado numa perspectiva de sistema interactuante o que
significa que o sucesso competitivo de uma região depende, em última instância “ da forma como,
nesse território, os agentes e as organizações, combinam e potenciam as condições de
competitividade existentes, gerando externalidades, desenvolvendo canais de desenvolvimento activo
nos mercados e (re)criando a qualidade e a quantidade dos recursos estratégicos” (Mateus et al,
2000:53).
4.4 – O hexágono da competitividade territorial
Uma outra proposta metodológica para avaliação da capacidade competitiva regional é apresentada
por Ferreira et al. (2006); partindo da abordagem conceptual de competitividade como uma variável
multidimensional resultante de processos económicos, sociais e políticos, os autores tentam apreender
a complexidade do conceito através de indicadores de síntese ancorados numa visão integradora
susceptível de enquadrar o desempenho global das empresas e das regiões, quer na sua estruturação
interna quer no seu relacionamento externo. O modelo agrupa quatro dimensões - demográfica, social,
monetária e empresarial – traduzidas em seis variáveis de análise agrupadas no hexágono da
capacidade competitiva regional, tal como se pode observar na figura seguinte.
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Figura 9 - O Hexágono da Capacidade Competitiva Regional
Empreendedorismo
- Número de sociedades com sede na região.
- Índices de concentração das sociedades com sede
na região.
- Número de sociedades constituídas na região.
- Índices de concentração das sociedades com sede
na região.
- Número de sociedades dissolvidas.
- Índices de concentração das sociedades
dissolvidas.

Eficiência Produtiva
- Emprego total.
- Dimensão empregadora.
- Índices de concentração da dimensão
empregadora. - Produtividade.
- Índice de disparidade da produtividade

Empresarial
Conduta Social
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Social

- População total.
- Índices de concentração da população (HHI e
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- Índice de envelhecimento da população.
- Índice de dependência de idosos.
- Índice de dependência de jovens.

Demográfica

Capital Humano

- Equipamentos culturais.
- Investimento autárquico per capita em cultura.
- Rede de assistência médica.
- Número total de médicos.
- Número de médicos de clínica geral.
- Número de habitantes por médico.
- Número de habitantes por médico de clínica

Monetária
Criação de Riqueza
- VAB pm regional.
- Margem contributiva do VAB pm regional na
formação do VAB pm nacional.
- Índices de disparidade do VAB.
- Multiplicador de riqueza

Fonte: Ferreira et al. (2006:9).

Geração de Despesa
- N.º e valor médio dos levantamentos em
terminais Multibanco.
- Construção: licenças concedidas; licenças
concedidas para habitação, para construções novas
e para construções novas para habitação.
- Prédios hipotecados: número e valor médio.
- % de financiamento via hipoteca.
- Multiplicador de despesa.

A inclusão da dimensão demográfica resulta da importância do capital humano como factor de
diferenciação regional. Para analisar esta dimensão, o modelo propõe um conjunto de indicadores que
permitem evidenciar o potencial de activos, a sua concentração espacial e estruturação etária.
Um aspecto comum às diferentes definições de competitividade regional é o facto de todas elas
relacionarem o desempenho competitivo da região com as condições de vida da população; deste
modo, facilmente se compreende a introdução da componente social no modelo, a qual, pode ser
determinada em função das condições básicas de acesso a serviços de saúde, assistência social e
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equipamentos culturais. Os indicadores de conduta social traduzem o esforço de investimento
autárquico em equipamentos sociais e permitem a caracterização da região em termos da rede de
cobertura de serviços médicos, de assistência social e de cultura.
De acordo com Ferreira et al. (2006), a dimensão monetária avalia a capacidade da unidade espacial
em assegurar fluxos de criação de riqueza e geração de despesa. Enquanto que a criação de riqueza
pode ser avaliada através do valor acrescentado bruto (regional) a preços de mercado (VABpm), a
geração de despesa tem de ser analisada através de indicadores indirectos, como por exemplo, o valor
dos levantamentos em terminais Multibanco. Segundo os autores é importante complementar o
indicador VABpm com multiplicadores de riqueza que permitam apurar o peso relativo das dotações
orçamentais dos agentes, institucionais e empresariais, localizados na região.
A dimensão empresarial integra duas variáveis de análise: a eficiência produtiva e o
empreendedorismo. A eficiência produtiva é uma variável comum a todos os modelos (embora as
designações sejam ligeiramente diferentes), sendo a produtividade o seu indicador de excelência. A
variável empreendedorismo deve ser caracterizada, não só, pelo número de empresas criadas, mas
também pela sua dimensão e localização com vista a “geosegmentar a dispersão ou a concentração de
pólos de competitividade no âmbito regional” (Ferreira et al., 2006:12).
O modelo apresenta a vantagem de ser suportado em indicadores objectivos que, na sua maioria,
dependem de dados secundários de fácil obtenção. A principal crítica reside no facto de não ser
considerado, pelo menos de forma explícita, o papel das infra-estruturas de ensino e investigação:
indicadores como o número de estabelecimentos de ensino superior e número de estudantes aí
matriculados, número de centros de investigação e respectiva produção científica seriam um
complemento importante na avaliação da capacidade competitiva regional. O modelo também não
integra qualquer variável de inserção territorial, facto que se justifica pela difícil, senão impossível,
quantificação desta variável.
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5 – Conclusões
Se é certo que são as empresas que competem nos mercados, doméstico e internacional, também é
certo que a competitividade empresarial é fortemente influenciada pela base territorial de inserção das
empresas (Fagerberg et al., 2004; Michailidis et al., 2006).
Segundo Lira (2005) a criação de vantagens competitivas têm um carácter marcadamente local, uma
vez que a estrutura económica nacional expressa-se em torno de cadeias produtivas locais
propiciadoras do desenvolvimento de pequenas e médias empresas que conseguem obter vantagens
competitivas quer, sob o impulso de aglomerações produtivas (clusters) quer, através do
estabelecimento de redes de cooperação entre os actores regionais, sejam eles privados, públicos e/ou
sociais. As economias externas que, deste modo, se geram, são externas à empresa mas internas ao
território ou seja, o território é, ele próprio, um factor de competitividade. Esta perspectiva do território
como espaço de construção social é corroborada por Mateus (2007) que enfatiza o papel da
envolvente mesoeconómica (a região, o sector de actividade produtiva e o cluster) como eixo
estruturante da competitividade.
Com o intuito de explicar os factores que determinam a competitividade territorial, vários modelos de
análise tem sido propostos. A revisão teórica, atrás efectuada, permite realçar os seguintes elementos
de síntese:
(i)

Competitividade territorial/regional refere-se à capacidade de um território/região para
implementar e manter um ambiente económico que permita, de modo sustentado, criar
valor para as empresas e proporcionar um elevado nível de vida para a população;

(ii)

Um dos factores determinantes para alcançar este objectivo é uma elevada produtividade
das empresas locais;
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(iii)

A competitividade territorial/regional depende não só da competitividade das empresas
locais mas, fundamentalmente, do ambiente empresarial que o território/região propicia e
que pode ser potenciado por economias de aglomeração;

(iv)

Para a criação deste ambiente empresarial concorrem numerosos factores, como por
exemplo, a dotação regional de recursos, a qualificação do capital humano, a existência de
serviços de apoio às empresas, o estabelecimento de redes de cooperação entre actores
regionais e a dinâmica de inovação;

(v)

A competitividade territorial/regional é multidimensional e multideterminada pelo que se
torna difícil encontrar indicadores que traduzam essas múltiplas dimensões. Alguns
modelos adoptam uma abordagem qualitativa que tenta explicar a competitividade regional
através da lógica de redes, da dinâmica empresarial e da inserção territorial; outros, optam
pela utilização de indicadores de índole quantitativa como por exemplo, os valores do
comércio externo, a população activa ou o número de patentes registadas por empresas
regionais;

(vi)

Isto significa que a competitividade pode ser encarada na óptica de resultado (lucro, quota
de mercado, saldo da balança comercial), na óptica da manutenção e crescimento do
potencial competitivo (infra-estruturas de inovação, patentes, qualificação dos recursos
humanos) e, na óptica do desempenho (diferenciação do produto/serviço, gestão da
qualidade);

(vii)

Ainda não existe nenhum modelo que consiga apreender, cabalmente, a complexidade do
conceito de competitividade territorial.
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Resumo
O desenvolvimento da cultura empreendedora de base local é uma problemática à qual tem sido dada, na Europa, uma
grande importância. Tal decorre das mudanças profundas ocorridas nas políticas públicas, designadamente a privatização
de vários sectores e as restrições dos regimes de protecção social aos desempregados. Portugal não é excepção, como
mostra a implementação de vários Programas promovidos por organismos públicos. O Projecto GLOCAL é um exemplo. Foi
financiado pela Iniciativa Comunitária EQUAL e procura desenvolver as potencialidades do território de Trás-os-Montes e
Alto Douro e das suas populações, através do fomento e do apoio ao empreendedorismo de base local, com orientação
para os mercados globais, mobilizando para isso um conjunto alargado de actores.
Este paper debruça-se sobre as suas actividades e filosofia de actuação no apoio à criação de empresas, no contexto de
uma região interior de baixa densidade populacional. A avaliação do GLOCAL permitiu concluir que o processo de criação
de empresas de base local é bastante complexo e requer a intervenção articulada de vários actores. O trabalho
desenvolvido mostra que é possível fomentar a cultura empreendedora em regiões desfavorecidas. Há, no entanto, ainda
muito trabalho a realizar, seja na melhoria das condicionantes externas, seja no apoio às entidades que no território
promovem a criação de empresas, seja no reforço do trabalho em rede, com os parceiros do território.

3

Autor para correspondência.
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1. Introdução
A comunicação agora apresentada é, no essencial, parte de um trabalho mais amplo de
avaliação realizado em 2007, em que estiveram envolvidos os autores (Baptista et al., 2007), e abrange
a 2ª Fase do Projecto GLOCAL, relativa ao período 2005-2007. Este Projecto foi financiado pela
Iniciativa Comunitária EQUAL e tinha como principais objectivos: promover e apoiar o
empreendedorismo; incentivar uma maior relação universidade-empresa; conceber sistemas de apoio à
criação de empresas.
Estes objectivos inscrevem-se numa problemática que é a criação de emprego e o
desenvolvimento da cultura empreendedora à qual tem sido dada, na Europa, uma grande importância
na última década. Tal resulta, em grande medida, do reconhecimento crescente por parte das políticas
públicas do contributo muito significativo das pequenas empresas para o emprego, a vitalidade da
economia e o crescimento económico.
Neste contexto têm sido elevadas as expectativas quanto ao impacte socio-económico
causado pelos empreendedores ao nível da criação de emprego e da geração de riqueza. Muitos
Estados têm implementado medidas e programas para prestar apoio técnico, financeiro e informativo
às pequenas empresas. Portugal não é excepção, como mostra o surgimento de vários Programas
promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), por exemplo, as Iniciativas
Locais de Emprego – ILE, e mais recentemente, entre outros, o FINICIA promovido pelo Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI).
A criação de emprego, em geral, e em particular no meio rural, apresenta dificuldades
acrescidas, a três diferentes níveis: contexto externo, empresa e individual. Ao nível do contexto
externo destaque-se a crise económica que se tem vindo a sentir em Portugal nos últimos anos, com
efeitos na retracção do consumo. Ao nível institucional há várias dificuldades, designadamente, falta de
informação, demora nos licenciamento e nos processos burocráticos. Outras dificuldades resultam dos
elevados encargos da política fiscal, da segurança social e da criação de empresas. A inexistência de
um fundo de garantia para pequenos investimentos é um problema que persiste e que impede o
acesso ao crédito bancário. Para além disto, as empresas no interior debatem-se com factores
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desfavoráveis acrescidos resultantes da localização, maiores distâncias a percorrer para o
abastecimento de bens e serviços e baixa densidade demográfica (rarefacção de clientes).
Ao nível da constituição da empresa, colocam-se muitos problemas relacionados com a
ausência de entidades que apoiem os empreendedores antes, durante e após a constituição da
empresa. O papel destas entidades revela-se crucial, designadamente na análise da viabilidade do
negócio, apoio técnico na área financeira e no processo de candidatura, bem como no
acompanhamento após a criação de empresa.
Ao nível do empreendedor, verificam-se vários constrangimentos, designadamente, os
relacionados com a baixa formação escolar e profissional. A falta de recursos financeiros dificulta, ou
impossibilita, o acesso ao crédito bancário a muitos empreendedores de baixos recursos.
Adicionalmente, a falta de competências na área empresarial e administrativa são muito comuns entre
os candidatos a empreendedores.
O GLOCAL propunha-se actuar nos três níveis de análise anteriormente referidos, o que é uma
tarefa difícil e muito ambiciosa, atendendo, sobretudo, aos meios e recursos escassos e ao âmbito de
actuação do Projecto.
Este paper está estruturado em cinco secções, sendo a introdução a primeira. Na segunda
apresentamos uma breve contextualização teórica sobre o empreendedorismo e a sua importância nas
actuais políticas públicas. Na terceira secção faz-se um enquadramento geral do Projecto GLOCAL,
incluindo objectivos, actividades, produtos e resultados alcançados. Segue-se a avaliação sobre as
actividades e resultados do Projecto. Por último apresentamos conclusões e recomendações.
2. (Micro)empreendedorismo: conceitos e importância
Esta secção visa demonstrar a importância atribuída ao (micro)empreendedorismo na UE e,
em particular, em Portugal. Contudo, previamente, importa clarificar dois conceitos centrais nesta
comunicação: o que são microempresas e o que se entende por microempreendedorismo?
2.1 Conceitos: microempresas e empreendedorismo
Para a definição do conceito de microempresas tomemos a Recomendação 96/280/EC, de 3
de Abril, mais tarde alterada pela Recomendação da Comissão Europeia de 6 Maio de 2003 (art. 2),
que as define de acordo com o número de trabalhadores (inferior a 10 pessoas) e o volume de
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negócios anual, (não superior a 2 milhões de euros). Ainda de acordo com a Recomendação de 2003
(art. 1), são consideradas como microempresas as entidades que exercem uma actividade artesanal,
ou outras actividades a título individual ou familiar; as sociedades de pessoas ou as associações que
exercem regularmente uma actividade económica. A referência, neste texto, a empreendedorismo e a
empresas compreende, essencialmente, as micro-empresas e micro-empreendedorismo, pois, a quase
totalidade dos casos apoiados, seja no âmbito do Projecto GLOCAL, seja noutros outros programas
para o país em geral, são as muito pequenas unidades.
A definição de empreendedorismo e de empreendedor revela-se complexa, reflectindo o facto
de estarmos perante conceitos multidimensionais, que podem ser usados em diferentes contextos
sociais, económicos, culturais e organizacionais. Assim, entre outros, pode-se falar de microempreendedorismo

empresarial,

intra-empreendedorismo,

empreendedorismo

social,

empreendedorismo económico e solidário. Nesta comunicação incidimos a nossa abordagem sobre o
empreendedorismo económico e empresarial, pois é aquele que diz respeito ao âmbito de actuação do
GLOCAL.
A primeira definição de empreendedorismo data do século XVIII e foi usada pelo economista
Richard Cantillon. Tratava-se de um termo económico para descrever o risco associado ao
envolvimento num negócio sem a garantia dos lucros esperados (Di Masi, s.d.). O termo “entrepreneur”
veio a generalizar-se na economia francesa nos séculos XVII e XVIII, significando alguém que
empreende um projecto ou uma actividade, ou seja, os indivíduos mais arrojados que estimulam o
progresso económico ao descobrirem novas e melhores formas de fazer as coisas (Dees, 2001).
Mas foi Jean Baptiste Say que veio a popularizar o termo nos inícios do século XIX, referindo-o
às pessoas que geram riqueza deslocando recursos das áreas de baixa produtividade para as de alta
produtividade. Say define a função empresarial como consistindo na actividade de transformação ou de
combinação de factores em produtos ou na concepção da produção, planeamento e direcção. Estas
ideias seriam usadas por John Stuart Mill no seu livro Principles of Political Economy, publicado em
1848, onde aponta como traços característicos do empreendedor o assumir o risco e a gestão do
negócio.
Mais tarde, nos anos trinta do século XX, o termo foi usado pelo economista Joseph
Schumpeter (1934) para designar uma pessoa com criatividade e capaz de ter sucesso com inovações.
É importante reconhecer que esta concepção dos empreendedores, cunhada por Say e Schumpeter,
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como “catalizadores e inovadores que estão por detrás do progresso económico” domina a orientação
actual para a promoção do empreendedorismo.
Mais recentemente, nos textos da Comissão Europeia, o empreendedorismo é apresentado
como um “estado de espírito”. O conceito envolve “motivação individual e competência, seja
independentemente ou no interior de uma dada organização, identificação de oportunidades e a sua
concretização, criando novos produtos e obtendo sucesso económico” (European Commission, 2003:
5). O mesmo sentido seguia um documento anterior (European Commission, 1998), onde se refere que
o empreendedorismo é um processo dinâmico pelo qual indivíduos constantemente identificam
oportunidades económicas e actuam sobre elas desenvolvendo-as, produzindo e vendendo bens e
serviços. Este processo requer qualidades tais como auto-confiança, capacidade de assumir riscos e
um elevado empenhamento.
O empreendedorismo pode ocorrer nos diversos sectores de actividade e tipos de negócios: no
sector tecnológico ou tradicional, na pequena ou grande empresa, em empresas com diferentes
estruturas jurídicas, na empresa ligada à economia social, na empresa sem fins lucrativos (European
Commission, 2003).
A decisão individual de criar uma empresa resulta de dois tipos de situações económicas
(Ferrão et al., 2005). Por um lado, temos os sujeitos que possuindo maior capital pessoal detectarão
precocemente uma dada oportunidade de negócio potencialmente lucrativa e alcançarão maiores
níveis de utilidade e de rendimentos se se tornarem empresários. Estes são os responsáveis pelo dito
empreendedorismo de oportunidade.
Por outro lado, há quem se veja arrastado pelas circunstâncias a criar uma empresa, não tanto
por identificar oportunidade de negócio, mas sim por necessidade. Trata-se de pessoas que se
encontram desempregadas, ou com trabalho precário e, por razões de sobrevivência, transformam-se
em empreendedores por necessidade4.
Um dos instrumentos financeiros disponíveis para os “micro-empreendedores de necessidade”
tem sido o recurso ao microcrédito promovido pela Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC).
Este instrumento tem entre nós uma filosofia distinta de outros programas de apoio ao pequeno
negócio que procuram incentivar o empreendedorismo e aproxima-se de alguns programas do

4

Como veremos, no caso do Projecto GLOCAL a maioria dos empreendedores poderiam ser aqui incluídos.
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designado mercado social de emprego que vêm nas actividades em conta própria um instrumento de
combate ao desemprego e à exclusão social.
2.2 Importância do empreendedorismo
Nas últimas duas décadas tem-se dado grande relevo à problemática da criação do autoemprego e do empreendedorismo, como se depreende de algumas iniciativas da responsabilidade da
UE.
Em 1998, surge a comunicação da Comissão Europeia ao Conselho intitulada Fostering
entrepreneurship in Europe: priorities for the future (European Commission, 1998). Dois anos depois, o
Conselho Europeu de Lisboa toma como objectivo a expansão do empreendedorismo. Em 2003, a
Comissão publicou Green Paper: Entrepeneurship in Europe (European Commission, 2003), obra que
aponta as razões para a maior criação do negócio próprio nos EUA relativamente à Europa. O debate
gerado pelo livro verde conduziu a um plano de acção conhecido por “Agenda Europeia para o
Empreendedorismo”.
A estratégia Europeia para o Emprego, lançada em 1998, após a Cimeira do Luxemburgo,
estabelece como orientação a seguir pelos Estados-Membros o “desenvolvimento do espírito
empresarial”, através da redução dos obstáculos formais à constituição de empresas, do incentivo ao
desenvolvimento da actividade independente, da criação de emprego à escala local, da exploração das
potencialidades de emprego no sector dos serviços e da redução da pressão fiscal sobre o trabalho.
A crescente atenção suscitada pelo auto-emprego e empreendedorismo é uma resposta às
mudanças profundas ocorridas nas políticas públicas dos países desenvolvidos a partir da alteração
dos regimes de protecção social dos desempregados, visando promover o regresso destes ao mercado
de trabalho.
O empreendedorismo e as PME, segundo Ferrão et al. (2005), desempenham um papel
relevante por duas razões: (1) o uso de novas tecnologias reduziu a importância das economias de
escala e (2) o encurtamento dos ciclos de vida das tecnologias favorecem o surgimento de novos
operadores e de pequenas empresas com maior flexibilidade em lidar com mudanças radicais.
Por outro lado, assiste-se ao reconhecimento crescente por parte das políticas públicas do
contributo muito significativo das pequenas empresas para o emprego, a vitalidade da economia e o
crescimento económico. Segundo Baptista e Thurik (2005), em Portugal, por exemplo, no período de
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1991-2000, 93% das novas empresas criadas são unidades muito pequenas, com menos de 10
trabalhadores. O mesmo se passa noutros países europeus e nos Estados Unidos.
As diferentes realidades encontradas em cada país revelam que as dificuldades de
implementação do microempreendedorismo são muitas e variadas e requerem um trabalho continuado
durante um longo período de tempo. O estudo de caso que aqui vamos apresentar sobre o Projecto
GLOCAL confirma o que acabamos de dizer.
3. Descrição do Projecto GLOCAL
Nas três secções seguintes caracteriza-se, de forma sucinta, a iniciativa GLOCAL, destacando
os seus objectivos, actividades, produtos e resultados obtidos no decurso da 2ª fase.
3.1 Enquadramento geral: origem, missão, destinatários e objectivos
O Projecto GLOCAL nasceu em 2001, tendo como promotores a Superação SPA Consultoria,
a Associação Empresarial de Vila Real (NERVIR), a Cooperativa Cultural Voz do Marão (CCVM), a
Altofuste, Consultoria e Gestão Agrária e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).
No Documento de Apresentação do Projecto, a missão do GLOCAL é descrita como sendo
“Contribuir para o desenvolvimento sustentável do território, através do fomento do
empreendededorismo inovador e socialmente responsável, como forma de promoção da inovação e
competitividade local” (PD GLOCAL, 2006: 21).
Esta iniciativa desenvolve-se em três fases. Na primeira, entre 2001 e 2004, foi tempo de
diagnosticar a realidade económica, social, populacional, institucional e empresarial da área territorial
de intervenção, ao nível das suas debilidades e potencialidades, bem como de criação de algumas
ferramentas mínimas necessárias ao apoio de criação de empresas.
Na 2ª fase, aqui em análise, desenvolvida entre 2005 e 2007, procurou-se consolidar o
trabalho realizado nos três anos da 1ª fase e, sobretudo, introduzir soluções inovadoras com impacto
no desenvolvimento económico e social da região. Esta fase tem como destinatários (PD GLOCAL,
2007a): empreendedores, em especial desempregados e de idade mais avançada; empreendedores
residentes em espaços rurais, em especial mulheres e ex-emigrantes; jovens recém-licenciados ou a
frequentar o ensino superior; instituições e organizações de desenvolvimento local e comunidades
rurais.
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Na base do trabalho desenvolvido na 2ª fase estão quatro ideias-chave: inova-ção/qualidade;
responsabilidade social; trabalho em rede (cooperação); e “glocalidade”5. Em concreto, pretendem-se
alcançar os objectivos descritos no Quadro 1.
Quadro 1 – Objectivos da 2ª fase do GLOCAL
Objectivos
•

Promover e apoiar o empreendedorismo inovador e socialmente responsável, em rede e sob padrões de qualidade global;

•

Promover a inovação empresarial através da ligação universidade-empresa;

•

Fomentar o trabalho em rede interinstitucional focalizado no apoio ao empreendedorismo;

•

Criar sistemas inovadores de apoio à criação de empresas que conciliem o financiamento com as competências, o
apadrinhamento e o voluntariado.

Fonte: Elaboração própria, com base em PD GLOCAL (2006).

Além da Parceria de Desenvolvimento (PD), constituída pelos 5 promotores do Projecto, o
GLOCAL integra uma Parceria Estratégica (PE) e uma Parceria Transnacional (PT). A PE agrega
instituições com interesse na promoção do desenvolvimento local, como sejam as Câmaras Municipais,
Juntas de Freguesia, Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, Minha Terra e Associações de
Desenvolvimento Local (ADLs) Federadas, Centros de Emprego, Centros Regionais de Segurança
Social, Associações e o IAPMEI.
A PT, Gateway to Enterprise, envolve, além do GLOCAL, o CREATE+ de Inglaterra, o Go!
Unlimited da Alemanha e o Wirtualny Inkubator da Polónia.
Em resumo, com o GLOCAL pretende-se, sobretudo, criar uma dinâmica socio-económica e de
criação de emprego no território, com base no trabalho em rede e cooperação dos vários agentes,
privados, associações e institucionais, em torno de objectivos comuns e amplos.
3.2 Actividades
Foram 11 as actividades desenvolvidas na 2ª fase do GLOCAL, como se descreve
sucintamente no Quadro 2.

5

Ou seja, “Encontrar soluções competitivas em mercados globais respeitando as especificidades do local e
contribuindo para a auto-determinação territorial das comunidades” (PD GLOCAL, 2007a: 28).
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Quadro 2 – Actividades do GLOCAL (2ª Fase)
ACTIVIDADE 1 – ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO
Criação e implementação de um Fundo de Garantia ao Sistema de Microcrédito para o auto-emprego e a criação de empresas (SIM),
através dos fundos estruturais e políticas regionais recorrendo à contra-garantia do Fundo Europeu de Investimento; criação e
implementação de um novo sistema de apadrinhamento/financiamento, adaptando a metodologia de Business Angels; e criação de um
Fundo de Capital de Risco Regional.
ACTIVIDADE 2 – SISTEMA VOLUNTÁRIO DE MENTORES
Envolvimento de empresários, gestores activos e reformados no apoio, em regime de voluntariado, a empreendedores que pretendam
iniciar a sua actividade. O acompanhamento começa na fase de ideia e prolonga-se até à criação de empresa, contribuindo os mentores
com as suas competências e rede de contactos para o sucesso do negócio.
ACTIVIDADE 3 – PROMOÇÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA
Desenvolvimento de actividades que promovam a valorização do papel do empresário no contexto regional. Tal envolve, para além da
divulgação pela Internet, Rádio e outros meios de comunicação, a realização de acções como o “Mercado de Ideias”. Pretende-se colocar
as ideias dos empreendedores à “venda” para potenciais financiadores/padrinhos e promover um evento no final do processo formativo.
ACTIVIDADE 4 – IDEIAS & OPORTUNIDADES
Geração e desenvolvimento de ideias de negócios, cuja primeira tarefa é o mapeamento das necessidades e oportunidades de mercado e
preparação da equipa de trabalho. Após a inscrição do empreendedor faz-se, através de um teste, a selecção inicial, e avaliação do seu
perfil, enquanto empreendedor, numa sessão individual. Os seleccionados participam em “Ateliers de Ideias”, e, para passar à fase
seguinte, o empreendedor deverá traduzir a sua ideia num plano de negócios a apresentar à “Banca Interna” de avaliação (representantes
da PD).
ACTIVIDADE 5 – EMPREENDER COM COMPETÊNCIA
Desenvolvimento de um curso de preparação básica para o empreendedorismo que certifique que o empreendedor tem competências
para criar o seu próprio negócio. Formação em sala, em sistema modular, de forma descontinuada, para possibilitar actividades
individuais.
ACTIVIDADE 6 – SUPORTE AO EMPREENDEDOR
Suporte descentralizado para consolidação das Agências Locais de Investimento nas fases de projecto, arranque e consolidação do
negócio. É um sistema com vários serviços específicos e apropriados a cada fase, como formação-acção, dinâmica em grupo, tutoria,
apoio à agilização dos processos de formalização e licenciamento da empresa, montagem e negociação do financiamento, dinamização
da “Rede de Empreendedores GLOCAL” e workshops temáticos.
ACTIVIDADE 7 – INCUTAD
Criação de uma incubadora de inovação na UTAD num modelo aberto à comunidade e de interligação entre a investigação e a empresa,
que permita “incubar” inovação em processos de spin-off e de spin-in, prestando serviços de I&D aos empreendedores e empresas locais.
ACTIVIDADE 8 – INCUBADORA RURAL
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Criação de uma Task-Force para intervir no desenvolvimento e implementação de um plano de acção local, fomentando a participação,
identificando e explanando oportunidades de mercado/negócios, utilizando os recursos endógenos e apoiando a organização dessas
oportunidades em redes de comercialização, de proximidade.
ACTIVIDADE 9 – EMPREENDER EM REDE
Criação e experimentação de metodologias de apoio, dinamização, constituição e gestão de redes de cooperação inter-empresarial.
ACTIVIDADE 10 – GATEWAY TO ENTERPRISE
No âmbito da PT Gateway to Enterprise, desenvolvimento de trabalho conjunto na concepção e experimentação de metodologias, como o
benchmarking entre projectos, o sistema de tutores transnacionais e a parceria entre parcerias transnacionais.
ACTIVIDADE 11 – PARCERIA ESTRATÉGICA
Criação de uma PE de forma a assegurar o acompanhamento e entrosamento com as restantes políticas, projectos e iniciativas locais,
composta pelas instituições com interesse na promoção do desenvolvimento local pela via do empreendedorismo e que desejem
acompanhar esta iniciativa de forma a que no final do período de experimentação possam apropriar, amplificar e suster os mecanismos
criados e testados após financiamento EQUAL.
Fonte: Elaboração própria, com base em PD GLOCAL (2006).

3.3 Produtos
Como sobressai da análise ao Quadro 3, para a realização das actividades concorre um
conjunto de produtos. Os principais produtos/serviços desenvolvidos pelo Glocal foram: o “Programa
PREMIUM – Criatividade, Competência e Sustentabilidade”, o “E2E (Empresariado pró
Empreendedorismo) – Boas Práticas de Solidariedade Económica” e o “Empreender em Rede – Prática
de Criação de Redes de Cooperação Inter-empresarial em Pequenos Negócios no Mundo Rural”. Nos
Quadros 3-5 procede-se, de forma sucinta, à sua caracterização.
Quadro 3 – Programa PREMIUM – Criatividade, Competência e Sustentabilidade
DESCRIÇÃO
É uma intervenção global e integrada de promoção e apoio ao empreendedorismo local e simultaneamente um programa de preparação
do/a empreendedor/a e do seu negócio conciliado com a atribuição de prémios e galardões de forma a reconhecer o trabalho e dar
visibilidade ao papel do empreendedor no desenvolvimento local. Engloba um conjunto de actividades em todas as fases do processo
empreendedor (predisposição empresarial, ideia, projecto, arranque e consolidação do negócio), consubstanciadas em metodologias de
trabalho que se traduzem em informação e orientação, formação, consultoria e tutoria ao empreendedor. Trata-se, de facto, de um
“pacote” de produtos que engloba: Guia Metodológico de Implementação do Programa PREMIUM; Metodologia de Mapeamento de
Oportunidades Concelhias; Metodologia de Ateliers de Ideias; Maleta Pedagógica de Formação Inicial de Empreendedores; Metodologia
de Formação-Acção; e Suporte ao Empreendedor – Kit de Recursos.
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OBJECTIVOS GERAIS
Promover a criatividade e autonomia no seio de públicos mais desfavorecidos bem como a predisposição empresarial; premiar o esforço
do empreendedor, valorizando o seu papel social no processo de desenvolvimento local, nomeadamente, através da realização de
eventos públicos envolvendo a comunidade; ter uma abordagem de apoio ao empreendedorismo que promove o desenvolvimento dos
actores-chave locais que ao atribuírem prémios a empreendedores dão um sinal claro do seu comprometimento com esse processo; e
conseguir obter um conjunto de serviços coerente, com encadeamento ao longo de todas as fases do processo empreendedor.
BENEFICIÁRIOS/UTILIZADORES
Os beneficiários são quaisquer potenciais empreendedores interessados em preparar a sua ideia de negócios e angariar competências
para empreender e para a gestão de um negócio. Os potenciais apropriadores/incorporadores poderão ser: Câmaras Municipais com
interesse em implementar o Programa a nível concelhio, nomeadamente, inserido no processo da Agenda 21;
Agrupamentos/Associações de Municípios ou comunidades urbanas para implementação num âmbito regional; Federações, Associações
de Desenvolvimento Local e Associações Empresarias; IQF para a incorporação do referencial da Formação Inicial de Empreendedores;
Centros de Emprego/Formação (principalmente para os Ateliers de Ideias e Formação Inicial de Empreendedores); Escolas
Profissionais/Escolas Secundárias (principalmente para os Ateliers de Ideias); Universidades com interesse em dinamizar as actividades
relacionadas com o empreendedorismo e em ter respostas alternativas para os seus finalistas; Pactos Territoriais para o Emprego e
Redes Sociais; Business Innovation Centres, Centros de apoio à Criação de Empresas e Centros de Empresas e Inovação; e outras
organizações e iniciativas focalizadas na promoção do empreendedorismo em públicos específicos.
Fonte: Elaboração própria, com base em PD GLOCAL (2007b).

O PREMIUM com as suas três palavras-chave (Criatividade, Competência e Sustentabilidade)
incorpora integralmente a missão da Iniciativa GLOCAL. A sua principal mais-valia para os
empreendedores traduz-se na possibilidade destes acederem a um conjunto de serviços organizados
em fases distintas do processo de criação da empresa, que lhes permite organizar a sua ideia, planeála e concretizá-la de forma estruturada e sustentável. Paralelamente, contribui para o fomento da
cultura

empreendedora

local,

reconhecendo

e

valorizando

socialmente

o

papel

do

empreendedor/empresário.
Quadro 4 – E2E (Empresariado pró Empreendedorismo) – Boas Práticas de Solidariedade
Económica
DESCRIÇÃO
Este produto engloba duas metodologias – o Programa de Mentores Voluntários e o Sistema de Apadrinhamento – que podem ser
implementadas em conjunto e de forma síncrona ou assíncrona, ou mesmo autonomamente, conforme os contextos e objectivos
pretendidos. Naturalmente que a sua implementação conjunta potencia economias de escala em termos de custos e sinergias nos
resultados. Estas metodologias promovem, facilitam e medeiam o apoio a novos empreendedores por empresário/as e empresas seja
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através da mentoria (apoio com competências empresariais e de mercado) seja através do apadrinhamento (competência e
financiamento/investimento).
OBJECTIVOS GERAIS
Facilitar o empreendedorismo local e de base social, apoiando empreendedores que pretendam criar o negócio ou desenvolver a ideia ou
protótipo de um produto, através de mentoria empresarial e financiamento, nomeadamente: promover o envolvimento pró-activo do
empresariado local na causa da inserção social e desenvolvimento local; promover o empreendedorismo em espaços mais periféricos,
principalmente em públicos femininos; criar uma nova alternativa de financiamento que apoie o arranque da actividade; facilitar o acesso
ao financiamento para públicos desfavorecidos, associar financiamento a competências e experiências; facilitar a entrada no mercado de
novos empreendedores; contribuir para o sucesso dos negócios, colmatando a falta de experiências dos empreendedores na gestão do
negócio; contribuir para a antecipação de problemas e apoio na sua resolução; facilitar a ligação entre novos empreendedores e
empresários instalados; aumentar a proximidade geográfica e reduzir os custos da consultoria/tutoria a empreendedores; promover e dar
visibilidade à responsabilidade social das empresas locais; e fixar empresas na região.
BENEFICIÁRIOS/UTILIZADORES
Os beneficiários finais deste produto são potenciais criadores de pequenas iniciativas empresariais, especialmente públicos com maiores
dificuldades no acesso ao mercado de trabalho tais como: desempregados, jovens à procura do primeiro emprego, mulheres e recémlicenciados. Os potenciais apropriadores/incorporadores poderão ser: o IAPMEI e/ou o IEFP para uma implementação a nível nacional;
Câmaras Municipais com interesse em implementar o Programa a nível concelhio ou Agrupamentos/Associações de Municípios ou
comunidades urbanas para implementação regional; Pactos Territoriais para o Emprego e Redes Sociais; Business Innovation Centres,
Centros de apoio à Criação de Empresas e Centros de Empresas e Inovação; Federações, Associações de Desenvolvimento Local e
Associações Empresariais e outras organizações focalizadas em públicos específicos.
Fonte: Elaboração própria, com base em PD GLOCAL (2007c).

Desta forma, o produto E2E, com base nos conceitos de responsabilidade social da empresa e
de solidariedade económica, torna possível, através do Programa de Mentores Voluntários e do
Sistema de Apadrinhamento, introduzir a figura de “empresariado” nas iniciativas de desenvolvimento
local e de inclusão social. A sua principal mais-valia para os utilizadores/apropriadores é permitir a
oferta aos seus clientes/beneficiários de uma solução de mentores e de financiamento alternativa ou
em complemento de outras formas de financiamento mais convencionais. Por outro lado, este produto
afigura-se como um contributo relevante para reduzir as assimetrias intra-regionais e a discriminação
territorial, visto que potencia a optimização de recursos e a sustentabilidade de iniciativas de
empreendedorismo em zonas deprimidas, com baixa densidade demográfica.
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Quadro 5 – Empreender em rede – prática de criação de redes de cooperação inter-empresarial
em pequenos negócios no mundo rural
DESCRIÇÃO
Este produto consiste em metodologias de constituição e animação de Redes de Cooperação inter-empresarias de micro dimensão em
Espaços Rurais.
OBJECTIVOS GERAIS
Facilitar a instalação de novos empreendedores; promover a diminuição do risco; promover o aumento da competitividade pela partilha de
recursos e competências; criar uma relação simbiótica entre os líderes da rede e todos os cooperantes; promover a interacção entre todos
os elementos da rede; incentivar a aposta em áreas de negócio que preencham aos requisitos de sustentabilidade territorial definidos
para a Actividade “Empreender em Rede” (promovidos por empresas economicamente viáveis, sedeadas em espaço rural, negócios
“amigos do ambiente”, negócios com forte componente de inovação, negócios com visão estratégica global e potencial fixador de valor
acrescentado na região).
BENEFICIÁRIOS/UTILIZADORES
Os beneficiários são empreendedores instalados ou a instalar que reconheçam vantagens em desenvolver a sua actividade em sistema
de cooperação: públicos com dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, especialmente mulheres, ex-emigrantes e desempregados;
jovens recém-licenciados ou que frequentam o ensino superior; e empreendedores residentes em espaços rurais. Podem utilizar o
produto as entidades que trabalham no apoio ao empreendedorismo tais como: Associações de Desenvolvimento Local; Organizações de
Agricultores; Associações Empresariais; e Autarquias.
Fonte: Elaboração própria, com base em PD GLOCAL (2007d).

O “Empreender em Rede” configura-se, assim, como um produto inovador no sentido em que
se afasta da tradicional cooperação entre empresas já consolidadas, procurando, antes, criar redes de
empreendedores em início de actividade que, de outra forma, dificilmente poderiam aceder ao mundo
dos negócios, e que actuam em meios rurais, em actividades que retenham valor acrescentado na
região. A criação destas redes de cooperação propicia valor acrescentado aos novos empreendedores,
nomeadamente, através da redução do risco da actividade e porque lhes permite usufruir do know-how
que o líder da rede possui.
3.4 Resultados
Ao longo do período de execução da 2ª fase do Projecto (2005-2007) foi possível alcançar os
seguintes resultados (PD GLOCAL, 2007e):
− Implementação do Programa em 7 concelhos;
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− 180 potenciais empreendedores atendidos;
− 160 empreendedores inscritos (103 só em 2007);
− 60 empreendedores passaram pelos “Ateliers de Ideias”;
− 50 empreendedores passaram à fase de projecto;
− 44 empreendedores com Formação Inicial de Empreendedores (20 em formação em sala
ou misto de formação em sala e formação-acção; 24 em formação-acção);
− 21 empresas criadas (24 empreendedores);
− 16 empresas em processo de criação (20 empreendedores);
− 30 processos SIM (7 das ADLs parceiras da rede SIM na Minha Terra): 16 financiados, 12
em processo;
− 6 padrinhos inscritos;
− 4 processos de apadrinhamento;
− 30 mentores inscritos.
A lista traduz bem os resultados do trabalho desenvolvido no apoio à criação de empresa, em
especial em 2007, com um número significativo de novos empreendedores inscritos.
4. Avaliação do Projecto GLOCAL
A avaliação que se segue foi realizada de forma transversal para o conjunto de acções do
Projecto, procurando dar resposta aos seguintes critérios de avaliação: pertinência, coerência, eficácia,
eficiência e utilidade. A definição de cada um dos critérios de avaliação consta do Guia de Apoio às
Parcerias de Desenvolvimento, da EQUAL (s.d.). O processo de avaliação segundo tais critérios pode
ser representado pelo esquema da Figura 1.
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Necessidades

Pertinência

Meios

Objectivos

Coerência

Realizações

Resultados

Efeitos próprios
impactos

Eficiência

1º nível de eficácia: atendendo aos objectivos

2º nível de eficácia: efeitos propostos

Utilidade
Fonte: ARADEL (s.d.).

Fig. 1 – Critérios de Avaliação de um Projecto
Pertinência
A pertinência de um projecto traduz-se na adequação dos objectivos às necessidades definidas
no diagnóstico, bem como à relevância social dos problemas identificados no quadro desse
diagnóstico.
A área de actuação do Projecto é de elevada pertinência ou relevância, basta para isso
recordar algumas das ideias principais referidas no enquadramento teórico. A importância dada ao
empreendedorismo resulta, em grande medida, do reconhecimento crescente por parte das políticas
públicas do contributo muito significativo das pequenas empresas para o emprego, a vitalidade da
economia e o crescimento económico. Do ponto de vista social e económico, o foco de actuação em
públicos desfavorecidos e em territórios deprimidos é da maior relevância. O aproveitamento dos
recursos endógenos, a criação de emprego, a fixação de população no interior, dependerá em grande
medida da capacidade empreendedora.
Coerência
A análise da coerência pretende verificar se os meios utilizados e as acções a desenvolver ou
desenvolvidas permitem atingir os objectivos propostos inicialmente.
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Parece que a este nível houve uma ambição excessiva em termos de programa de actividades
a desenvolver e de objectivos a alcançar, tendo em conta as dificuldades internas à execução que
surgem nos processos de implementação (falta de recursos humanos e financeiros). Este Projecto, tal
como muitos outros, foi influenciado por variáveis externas não controláveis (dificuldades da ADR, ciclo
eleitoral, mudança de actores e surgimento de novos programas). Por outro lado, os resultados estão
dependentes de múltiplos actores, que apresentam por vezes outras lógicas de actuação, que não são
de todo concordantes com os objectivos do Projecto. De tudo isto resultaram algumas discrepâncias e
falta de articulação entre as várias componentes e os meios disponíveis. Quanto à coerência interna
podemos dizer que estamos perante um conjunto de actividades relativamente interligadas entre si,
pois concorrem para objectivos comuns.
Eficácia
O estudo da eficácia trata da identificação do efectivo cumprimento dos resultados pretendidos
pela acção.
Um projecto com inúmeras actividades dificilmente consegue atingir resultados satisfatórios em
todas elas. Pelas condicionantes internas e externas acima referidas houve actividades que tiveram
resultados aquém do esperado. Verificou-se uma excessiva concentração de actividades em 2007 o
que não permitiu uma maior eficácia do Projecto. Contudo, o Projecto na sua globalidade alcançou os
principais resultados pretendidos.
Eficiência
A eficiência traduz-se na boa utilização dos recursos mobilizados, bem como na relação entre
os resultados e os financiamentos empregues.
A eficiência na afectação de recursos foi elevada, atendendo às inúmeras actividades
realizadas, e à diversidade de resultados alcançados, alguns dos quais de difícil mensuração, tais
como, a satisfação demonstrada pelos empreendedores apoiados neste processo. De ressalvar ainda
o facto de várias das actividades terem um carácter experimental, o que significa que as acções que se
venham a realizar no futuro podem beneficiar da experiência acumulada e do aumento da eficiência.
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Utilidade
A utilidade de um projecto verifica-se quando ele produz um processo positivo de mudança,
isto é, uma real alteração das condições iniciais que suscitaram a intervenção.
Sem dúvida que este critério foi largamente atingido, pois, independentemente dos resultados
alcançados e dos seus efeitos, existe um conjunto de iniciativas, orientações, procedimentos,
metodologias de intervenção, que acompanham de perto, aquilo que de melhor se faz em outros
países europeus. Destacamos, entre outros, os seguintes aspectos: a importância atribuída ao
empreendedorismo pela UE e pelos governos; o fomento da cultura empreendedora; a criação de
estruturas institucionais de apoio e incentivo ao empreendedorismo; a importância do papel dos
mentores e padrinhos; os ateliers de ideias, banca interna e mercados de ideias; o papel da formação
adequada e a preparação para o arranque do negócio.
5. Conclusão e recomendações
O apoio à criação de empresas, de que trata o projecto GLOCAL, é um assunto central das
políticas públicas nacionais e europeias. Nas regiões do interior, e de baixa densidade populacional, o
desenvolvimento económico e a criação de emprego são essenciais para a fixação de população
activa, como meio essencial de estancar o êxodo populacional, e da exploração das potencialidades do
território.
A avaliação do GLOCAL permitiu concluir que o processo de criação de empresas de base
local é bastante complexo e requer a intervenção articulada de vários actores. O trabalho desenvolvido
pelo Projecto mostra que é possível fomentar a cultura empreendedora em regiões desfavorecidas. Há,
no entanto ainda muito trabalho a realizar, seja na melhoria das condicionantes externas, seja no apoio
às entidades que no território promovem a criação de empresas, seja no reforço do trabalho em rede,
com os parceiros do território. Para se alcançar estas metas é necessário que se verifiquem algumas
condições, para as quais se apresentam um conjunto de recomendações e orientações a seguir no
futuro.
−

É essencial a existência de agências de promoção, informação, apoio, aconselhamento,
formação, acompanhamento e procura de financiamentos, próximas dos empreendedores,
independentemente do seu perfil, designadamente da origem social ou nível de formação. Estas
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agências são um factor essencial para o surgimento de um maior número de empreendedores e
para o seu sucesso.
−

A palavra-chave para as actuações das entidades que promovem a criação de empresa é Redes.
A experiência dos outros países mostra que é essencial trabalhar em parceria aos vários níveis,
designadamente na divisão de tarefas e na circulação permanente da informação disponível. É
desejável que as parcerias sejam o mais inclusivas possível com as entidades territoriais,
empregadores, serviços públicos, representantes da comunidade local, universidades.

−

A regra da gratuitidade dos serviços de aconselhamento e informação, ou de todo o
acompanhamento do processo na fase de implantação, é essencial num processo de criação de
empresas, sobretudo para públicos menos favorecidos.

−

Ajudar os micro-empreendedores na fase de criação, de legalização ou de desenvolvimento, só
resulta se houver um acolhimento personalizado muito cuidado e competente – cada pessoa
contacta com um só técnico e esse contacto inclui uma abordagem mais global: as pessoas, as
suas qualificações, a sua história de vida, o seu projecto, os recursos financeiros e outros factores.
Isto é tanto mais necessário quando se trata de públicos menos favorecidos.

−

Disponibilizar informação escrita sintética e compreensível em assuntos importantes,
designadamente, formalidades da criação de um negócio ou das respectivas implicações fiscais.
Os manuais elaborados na fase 1 do Projecto GLOCAL (“Criar e Consolidar Empresas Glocais
Passo a Passo” e “Ser empreendedor Sustentável Passo a Passo”) são bons exemplos, nesse
sentido. Para maior divulgação, a informação destes manuais deveria ser integrada num site sobre
criação de emprego.

−

O recurso ao voluntariado (através de mentores, padrinhos) para reforçar as capacidades de
intervenção das organizações é uma estratégia seguida, com bons resultados, por muitas
instituições no estrangeiro. A constituição de um painel de mentores constituído por consultores
experientes, alguns deles reformados, com vasta experiência no mundo empresarial, pode dar um
forte contributo no aconselhamento e acompanhamento dos novos empreendedores.

−

O apoio aos novos empreendedores tem de ser bem ponderado, isto é, não deve ser tão
elevado que limite a iniciativa de quem é apoiado, nem tão fraco que não produza os efeitos
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desejados. Os apoios devem estimular a iniciativa do empreendedor sem o deixar dependente.
Por isso, o apoio tem de ser, simultaneamente, ponderado e eficaz.
−

É essencial que a formação profissional seja feita por medida (incluindo formação individual e
em grupo em sala), e centrada no projecto de que o candidato é portador. Combinar a formação
informal, designadamente através do acolhimento e aconselhamento, com uma formação mais
estruturada, mas sempre curta e aplicada directamente ao(s) projecto(s) em causa.

−

A celeridade das respostas na apreciação dos dossiers, sempre que esta seja necessária para a
formalização do empreendimento, é uma questão fundamental, como se pode concluir da boa
experiência de algumas organizações. É necessário encurtar os prazos, o que, como se sabe,
nem sempre é fácil, porque estes dependem, muitas vezes, de licenças camarárias ou outros
serviços do Estado, onde existe uma morosidade enorme.

−

As ajudas ao financiamento são essenciais para a preparação do dossier financeiro dos
projectos e eventual encaminhamento para as instituições financeiras. Para além do crédito
bancário normal existem outras soluções de financiamento tais como o microcrédito da ANDC ou o
sistema de financiamento SIM – Sistema de Microcrédito promovido pelo GLOCAL.

−

A constituição de um fundo de garantia,
composto por dinheiros públicos e pela participação dos bancos no domínio da legislação sobre
responsabilidade social e destinado a assegurar aos bancos o reembolso dos empréstimos
efectuados a muito pequenos empreendedores sem património, é uma opção inovadora e
necessária em Portugal. A necessidade de um instrumento com esta finalidade mantém-se
quando se pretende apoiar públicos sem recursos para poderem recorrer ao crédito bancário.
Contudo, a criação de um instrumento deste tipo requer decisões políticas que ultrapassam
largamente o âmbito de intervenção de qualquer Projecto.

−

A existência de um “ambiente” geral (político, institucional, organizacional, económico e social),
de apoio ao empreendedorismo é essencial para o fortalecimento de uma “cultura
empreendedora”. Mas, tal desiderato depende de uma grande concertação das várias entidades
que trabalham no território.

−

O fortalecimento da cultura empreendedora requer acções de sensibilização, de formação e de
maior interligação das entidades que promovem o empreendedorismo com os vários níveis
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escolares. Países como a Irlanda promovem várias actividades de promoção da criação de
emprego junto de escolas secundárias, visando, designadamente, fazer a integração de jovens
com insucesso escolar. Este tipo de acções, para ter efeitos a médio e longo prazo, requer
continuidade no tempo.
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Abstract
A compreensão dos drivers da competitividade das empresas sediadas em regiões periféricas e
ultraperiféricas revela-se um assunto fundamental para o desenvolvimento regional, criação de postos
de trabalho, fixação de população em regiões menos desenvolvidas, entre outros aspectos.
São diversos os factores que podem contribuir para desenvolver a competitividade destas empresas,
podendo os mesmos serem entendidos do ponto de vista interno e externo à organização.
Os externos, designadamente o fomento do empreendedorismo e da criação e desenvolvimento de
negócios resultantes da intervenção do Estado, das autarquias e de outras entidades públicas ou
privadas são aspectos que se encontram bastante documentados.
Neste contexto, este artigo é desenvolvido analisando as características da própria empresa,
procurando identificar as características pessoais do decisor e da própria organização que possam
contribuir para que as PME’s destas regiões possam atingir patamares superiores de competitividade.
Ao longo de dois anos foram realizados 47 estudos de caso de PME’s sediadas em regiões periféricas
portuguesas procurando conhecer a sua génese, evolução e situação competitiva actual. Como base
neste estudo e reconhecendo que as regiões em causa apresentam limitações ao desenvolvimento da
actividade empresarial, como são os casos da reduzida dimensão do mercado ou da fraca
disponibilidade de mão-de-obra qualificada, procura-se determinar quais os factores internos que
podem conduzir à melhoria da posição competitiva das PME’s.
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A organização das empresas, o acesso aos circuitos de distribuição e a redes de contactos, o
aproveitamento dos pontos fortes oferecidos pela região e a aposta em segmentos e nichos de
mercado que reconheçam e valorizem a proposta de valor, são os factores básicos que devem ser
holisticamente conjugados em torno da orientação para o mercado, para a criação de um modelo de
desenvolvimento da competitividade empresarial proposto neste artigo.

Palavras-chave: PME’s, competitividade, competências, regiões periféricas, empreendedorismo.
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Introdução
Temas como competitividade, competências e vantagens competitivas encontram-se amplamente
discutidos na bibliografia. O mesmo se passa com a competitividade regional do ponto de vista macro,
sobretudo acerca de qual o papel a ser ocupado pelo Estado e as entidades locais. No entanto, os
aspectos micro, decorrentes da própria organização ou da estratégia empresarial encontram ainda um
corpo teórico limitado.
Neste artigo, pretende-se sobretudo criar um corpo teórico, exploratório por natureza, acerca da
interligação entre a abordagem baseada nas competências e a competitividade das empresas sediadas
em regiões periféricas e ultraperiféricas.
Ao realizar 47 estudos de casos de empresas sediadas em regiões periféricas e ultraperiféricas foi
possível observar que a visão da empresa baseada nas competências poderá explicar o desempenho
das empresas, num meio envolvente com especificidades próprias que apresenta limitações ao
desenvolvimento da actividade empresarial, como são os casos da reduzida dimensão do mercado ou
da fraca disponibilidade de mão-de-obra qualificada, procura-se determinar quais os factores internos
que podem conduzir à melhoria da posição competitiva das PME’s.
Numa primeira parte, este artigo pretende fazer uma breve revisão bibliográfica acerca do pensamento
estratégico, percebendo a evolução da abordagem baseada nos recursos para a baseada nas
competências, procurando-se identificar na bibliografia as principais fontes de competitividade
apontadas.
Numa segunda parte, é percorrida a bibliografia referente à problemática da competitividade das
empresas sediadas em regiões periféricas, procurando-se cruzar com os resultados da primeira para
estabelecer um modelo de análise.
Numa terceira parte são discutidos os resultados dos estudos de caso, verificando-se a aplicabilidade
do modelo.
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Teoria baseada nas competências
Durand (2006) num trabalho de grande profundidade apresenta as diferenças entre as abordagens
baseadas nos recursos, no conhecimento e nas competências, reconhecendo que a lógica das três é
fundamentalmente a mesma: a empresa mobiliza os activos e os recursos a que tem acesso e
combina-os ao serviço da sua oferta para e dos seus clientes, recorrendo aos seus conhecimentos e
aos processos organizacionais próprios (p. 265).
A teoria baseada nos recursos, decorrente dos trabalhos de diversos autores como (Penrose, 1959;
Wernerflet, 1984; Rumelt, 1984; Barney, 1986, entre outros) veio representar uma evolução referente à
perspectiva porteriana, pretendendo que o desenvolvimento da empresa não depende apenas do seu
posicionamento externo e do jogo das forças à qual se submete, mas também dos recursos à sua
disposição que mobiliza ao serviço da sua oferta para os seus clientes (Durand, 2006).
Esta abordagem foi imediatamente enriquecida, surgindo a abordagem baseada no conhecimento,
desenvolvida por autores como Conner e Prahalad (1996) ou Kogut e Zander (1996), trazendo novas
perspectivas e sobretudo a importância dos recursos intangíveis como a identidade, a cultura e o
conhecimento.
Paralelamente, surge a abordagem baseada nas competências. O termo competência engloba não só
os activos e os recursos, mas também as diferentes formas de conhecimento e as práticas usadas
pelas empresas.
Dentro das competências detidas por uma empresa, algumas delas são suficientemente específicas
para serem entendidas como chave, ou seja, aquelas que aliam recursos e saber fazer que constituem
uma vantagem competitiva significativa e durável face aos concorrentes (Durand, 2006).
De acordo com Prahalad e Hamel (1990), para serem chave, as competências devem obedecer às
seguintes características:
•

Difíceis de imitar;
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•

Permitirem oferecer um valor acrescentado aos clientes;

•

Alimentar uma diversidade de oferta nos mercados de destino.

As actividades centrais são parte fundamental das suas capacidades, porque constituem o conjunto de
processos de negócio que proporcionam valor de uma forma consistente (Stalk et al., 1992).
Muitas vezes, na bibliografia surge o termo capacidades numa forma muito próxima da de
competência. Capacidades são conjuntos complexos de aptidões e conhecimento acumulado,
materializado através de processos organizacionais, e que permitem à empresa coordenar a sua
actividade e fazer uso do seus activos (Day, 1994).
De acordo com esta definição, apenas alguns processos têm a capacidade de proporcionar vantagens
competitivas (Liedtka, 1999). Especificando, os processos que são estrategicamente significantes são
aqueles que oferecem um valor superior ao cliente, que são difíceis de imitar e permitem que a
organização seja mais adaptável à mudança (Day, 1994).
De acordo com a visão da empresa baseada nos recursos, os recursos e capacidades são entendidos
como a base da estratégia de longo prazo da empresa (Grant, 1991). A capacidade de redesenhar
processos e melhorar continuamente a eficiência e qualidade do ponto de vista do cliente, representa
um factor de base (metacapacidade) para a criação de valor através de todos os produtos e
tecnologias (Liedtka, 1999). Este autor, para além das características das competências anteriormente
apresentadas, realça a importância da adaptabilidade.
Schoemaker (1992) acrescenta ainda a necessidade de as competências serem controláveis.
De acordo com estas diversas perspectivas pode-se, então, apresentar as características a que se irá
recorrer para identificar competências:
•

Inimitabilidade (c1);

•

Criação de valor (c2);

•

Permitir a diversidade de oferta (c3);

•

Adaptabilidade (c4);
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•

Controlabilidade (c5).

Quer se trate de uma competência ou de uma capacidade, o fundamental é que proporcione à empresa
a possibilidade de atingir vantagens competitivas no mercado. Subjacente à criação de valor está a
correspondência entre as capacidades e as condições da envolvente competitiva (Jennings, 2002),
sendo este um dos critérios essenciais para o recurso ao outsourcing. De facto, a evolução da
concorrência pode colocar em questão a relevância das capacidades e activos que são entendidos
como centrais na organização. Por exemplo, a aprendizagem do consumidor, a difusão de
conhecimento e de processos e a inovação e experiência do mercado podem alterar o panorama
competitivo, modificando o potencial de algumas actividades da cadeia de valor contribuírem para o
lucro (Jennings, 2002), e tendo como vantagens a redução de custos, o acesso a uma qualidade
superior, a flexibilidade, a concentração, a alavancagem e a diversificação.
Por outro lado, a incerteza do mercado pode afectar as decisões de outsourcing, sobretudo porque
reduz as vantagens de se produzir internamente devido ao risco de sobre capacidade, tal como
concluído por Harrigan (1985).
Assim, a competências não têm necessariamente de ser totalmente proprietárias de uma empresa,
embora seja fundamental um elevado nível de integração com outras entidades (Jennings, 2002). De
facto, de acordo com Lamming (1993), as relações entre organizações podem ser construídas com
sucesso, proporcionando a oportunidade de uma aprendizagem adicional, sobretudo porque ocorre
uma troca de informação, mas não obrigatoriamente a propriedade do conhecimento (Christopher,
1998).
No sentido de se poder identificar na parte seguinte as competências a estudar nas regiões
abrangidas, de seguida irão percorrer-se alguns autores que as identificam. Durand (2006) propõe uma
classificação das competências, nos seguintes moldes:
•

Activos elementares (marca, produtos equipamento, software);
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•

Competências cognitivas (conhecimento técnico);

•

Organização (cultura, identidade, processos organizacionais, estrutura)

•

Estratégia.

Orientando agora esta pesquisa para as PME’s, é importante reconhecer que, nem as empresas desta
dimensão, possuem as competências a que se tem vindo a referir, muitas vezes por falta de recursos
financeiros ou humanos para os atingir.
Todavia e independentemente da dimensão da empresa, na bibliografia existe um vasto campo de
estudo relacionado com a orientação para o mercado. Trata-se de um assunto cuja ligação ao
desempenho foi evidenciada por diversos autores, dos quais se destacaria Noble et al. (2002) e
Mavondo et al. (2005).
Trata-se de uma fonte de vantagem competitiva dado que nem todas as empresas possuem,
competências para atingir este estádio organizacional, muito menos as PME’s. Apesar de ser
reconhecida na generalidade esta orientação, o conjunto de entraves é bastante amplo. Little et al.
(2005) apresentam como barreiras à implementação de uma orientação de marketing nas organizações
as seguintes:
•

Sistema de informação de marketing fraco;

•

Reduzido intercâmbio interno de informações de marketing;

•

Reduzida comunicação interna entre a área de marketing e as outras funções;

•

Interesses pessoais acima dos da sua unidade;

•

Sistema de recompensas;

•

Conexão das várias funções ou departamentos.

De acordo com este elenco de entraves, pode afirmar-se que as competências necessárias ao
desenvolvimento de uma orientação para o mercado obedecem às características anteriormente
indicadas. Hooley et al. (1999) estabelecem um conjunto de capacidades agrupadas de acordo com a
orientação da empresa:
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Capacidades

De cultura de marketing

Detalhe
•

Orientação para o mercado

•

Prioridades estratégicas para sobrevivência

•

Prioridades estratégicas para construção de um
posicionamento a longo prazo

De marketing estratégico

De marketing operacional

•

Qualidade relativa do produto

•

Qualidade relativa do serviço

•

Preço relativo

•

Conhecimento dos desejos e necessidades dos clientes

•

Reputação da empresa/marca

•

Relacionamento próximo com clientes de maior valor

•

Vantagem de custo na produção

•

Sistema de informação interno superior

•

Capacidade superior de design do produto

•

Velocidade de reacção às exigências dos clientes

•

Desenvolvimento proactivo do produto/serviço

•

Preço competitivo

Fonte: Adaptado de Hooley et al. (1999), p. 272

Tratando-se de PME’s, um dos aspectos fundamentais para ultrapassar a falta de competências
consiste no estabelecimento de parcerias ou de redes de contactos, permitindo que várias empresas
possam complementar recursos, competências e até mesmo competências. Segundo D’Cruz et al.
(1992), a adopção de estratégias de rede permitem a grandes mudanças no âmbito das actividades
desenvolvidas. Hyder e Abraha (2006), num estudo acerca de alianças estratégicas referem que o
estabelecimento de redes é fundamental, podendo mesmo ser usado como indicador de performance
da aliança. Por outro lado, o desenvolvimento de uma rede pode ser feito através das diferenças
culturais e do conhecimento local
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Competitividade em regiões periféricas
Nesta segunda parte iremos percorrer a bibliografia relacionada com a competitividade de regiões do
ponto de vista microeconómico. Assim, pode estabelecer-se uma base de ligação entre o que é
apontado como competência, em termos genéricos, e que poderá ser passível de utilizações em
regiões periféricas. Tratam-se regiões com especificidades muito próprias e que limitam as fontes de
competitividade, a começar pela reduzida dimensão do mercado que dificulta, em grande parte a
obtenção de economias de escala que permitiriam competir com base no custo.
Baldacchino (2005a) num estudo referente a empresas sediadas em pequenas ilhas considera que
estas organizações devem ser capazes de ultrapassar os problemas a elas relacionadas. Da listagem
apresentada por este autor seleccionaram-se os seguintes:
•

O mercado é de reduzida dimensão e muitas vezes fragmentado por diversas ilhas;

•

Os custos de transporte são elevados;

•

Há uma incapacidade de atingir economias de escala no mercado local, o que implica custos
per capita mais elevados;

•

Existem poucas ligações com a economia local, o que leva a uma tendência para que as
empresas se concentrem num produto ou serviço apenas;

•

Falta de recursos humanos qualificados, havendo uma tendência para as pessoas mais
qualificadas em irem para centros urbanos de maior dimensão;

•

Falta de experiência nos negócios, verificando-se que aqueles que a possuem procurarem
mercados onde seja possível obter retornos maiores.

Ao percorrerem as diversas abordagens acerca do entendimento da periferia, Ferrão e Lopes (2004)
identificaram dois aspectos essenciais, que poderão trazer luz à ligação que se pretende fazer entre a
teoria baseada nas competências e a competitividade nas regiões periféricas. Em primeiro lugar, a
perspectiva da periferia como diferença e em segundo como discurso (aqui entendido como a procura
do aumento da visibilidade e da criação de uma imagem pública atractiva, através da divulgação das
vantagens destas regiões), estes autores permitem que se considere que a condição periférica, apesar
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das suas limitações, também pode ser entendida como uma oportunidade de conquistar outros
mercados com base em vantagens competitivas específicas locais, entendendo, noutra perspectiva a
ameaça a que normalmente se associa estas regiões.
Outro aspecto também importante para o presente estudo reside no facto de reconhecerem, não só a
importância das instituições, como o papel das pessoas (empreendedores) no desenvolvimento
regional.
Baldacchino (2005a) refere a importância do desenvolvimento de aptidões de empreendedorismo e
inovação. Nestas regiões, esta postura competitiva passa por saber identificar o que as empresas
poderão fazer melhor:
•

Promover a qualidade do produto;

•

Explorar a identidade da região;

•

Associar esses produtos a uma marca;

•

Seleccionar nichos de mercado de maior potencial.

Para além destas competências, este autor acrescenta ainda a perspectiva do próprio
proprietário/gestor (Baldacchino, 2005a) cujo carácter empreendedor poderá ser crucial dado ser
provável ser ele o único detentor das seguintes características:
•

Identificação e abordagem dos mercados;

•

Estabelecimento de redes de contactos;

•

Tráfego de ideias com o restante mundo (conhecimento gerado externamente à região).

Segundo este autor, estas características foram identificadas nas empresas de maior sucessos em
vários territórios europeus insulares
De acordo com Siddiqi (2000), esta poderá ser a base da personalização das competências centrais,
tornando-as únicas no mercado, que reforça a abordagem baseada na competências a que se tem
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vindo a desenvolver neste artigo. É precisamente a ligação entre esta abordagem e os aspectos
evidenciados ao nível desta secção que se pretende evidenciar. No fundo, quais serão as vantagens
competitivas a desenvolver pelas empresas destas regiões?
Numa perspectiva regiocentrica, Siddiqi (2000) apresenta as vantagens que poderão advir de se
considerar a competência central da perspectiva da orientação regional. Sendo o estudo deste autor
direccionado para empresas de grande dimensão, a sua aplicabilidade no presente artigo é limitada,
contudo, podem destacar-se os seguintes benefícios de se considerar a competência central da
perspectiva da orientação regional:
•

Desenvolvimento de uma gestão e de uma estrutura organizacional mais eficaz;

•

Criação de uma cadeia de valor regional integrada e independente;

•

Obtenção de sinergias regionais que estimulem o desenvolvimento de vantagens competitivas.

Slater et al. (2007) concluíram que a orientação para o cliente é positivamente relacionada com
performance quando a incerteza é elevada, para prospectors (na terminologia de Miles e Snow, 1978).
Dentro das quatro categorizações propostas por estes autores, esta é a que se refere às empresas que
localizam e exploram novos produtos e oportunidades de mercado.
Por último, é fundamental não perder o ponto de vista de Toppinen et al. (2007), cujas conclusões
acerca da competitividade de empresas sediadas em regiões remotas da Rússia colocam os recursos
humanos e as relações humanas como os mais essenciais à competitividade. Nas regiões mais
desenvolvidas, este parece ser um ponto assente na medida em que há disponibilidade deste tipo de
activos humanos no mercado de trabalho, todavia esta realidade nem sempre se verifica em regiões
distantes e menos desenvolvidas (North e Smallbone, 2004).
De acordo com o referido nas duas partes, pode-se então apresentar, no quadro 1. um conjunto de
factores de competitividade nestas regiões:
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Quadro 1. Factores de competitividade propostos após revisão bibliográfica
Factor

Descritivo

F1

Marca e associação à região

F2

Fixação de recursos humanos qualificados

F3

Orientação para o mercado

F4

Qualidade do produto/serviço

F5

Selecção

de

segmentos-alvo

de

maior

potencial
F6

Estabelecimento de redes e ligação aos
mercados de destino

Estes factores deverão preencher as características das competências anteriormente evidenciadas
(c1…c5), cujos resultados são apresentados no quadro 2, constando-se que poderão ser entendidos
como competências.
Quadro 2. Validação dos factores de competitividade
Característica

C1

C2

C3

C4

C5

+/-

+

+

+

+/-

+

+

+

+

Factor

F1
F2
F3

+

+

+

+

+

F4

+

+

+

+

+

F5

+/-

+

+

+

+

F6

+

+

+

+

+
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Legenda: + Correspondência elevada; +/- Correspondência média

Metodologia
Ao abrigo de um programa de investigação designado Prodestre, foram realizados 47 estudos de caso
ao longo de 30 meses. As PMEs estudadas são sediadas em quatro regiões: Açores, Trás-os-Montes,
Alentejo interior e Beira interior. A denominação das empresas estudadas encontra-se no anexo 1.
Não houve restrição relativamente ao sector de actividade, mas sim relativamente à dimensão e
propriedade do capital. Assim procurou-se estudar essencialmente PME’s cujo capital fosse
essencialmente detido por locais, não se considerando multinacionais que se sediaram nestas regiões.
Esta opção deveu-se ao facto de se pretender determinar como um empreendedor poderá criar e
desenvolver um negócio, não sendo objectivo deste estudo determinar os factores de deslocalização
de grandes empresas nacionais ou internacionais.
Relativamente à dimensão procurou a maior heterogeneidade possível, havendo empresas com dois
trabalhadores apenas e outras com mais de 100.
O método do estudo de caso foi seleccionado devido à complexidade do objecto de estudo, sobretudo
devido aos seguintes aspectos:
•

Trata-se de uma realidade que envolve os aspectos humanos;

•

É fundamental perceber a forma como as competências conduzem à obtenção de vantagens
competitivas;

•

Os aspectos teóricos desta relação ainda estão em desenvolvimento.

Como refere Chetty (1997), o estudo de casos permite-nos obter uma visão holística do fenómeno,
permitindo obter explicações acerca da forma como as decisões foram tomadas.
Durante as entrevistas em profundidade, realizadas com guião estruturado de acordo com as
competências identificadas no Quadro 2., foram questionados os empresários ou directores das 47
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empresas acerca dos factores de competitividade das suas empresas, assim como as suas implicações
dos mesmos no desempenho da empresa.
Discussão
Em relação ao primeiro factor de competitividade ou competência, a marca e associação à região, foi
primeiramente necessário seleccionar as empresas cuja área de negócio tinham algo a ganhar com
esta associação. Com efeito, nem todas as empresas estudadas tinham uma actividade cuja
associação à região fosse essencial. Por exemplo, um comerciante de electrodomésticos e material de
escritórios ou um revendedor de combustíveis irá beneficiar menos com a associação a uma região do
que uma empresa do sector alimentar ou da hotelaria.
O que se verificou nestas últimas empresas é que havia uma relação muito estreita entre o uso de uma
marca estabelecida no mercado e a associação à região e a performance do que outras cuja ligação é
mais ténue. Dentro dos casos estudados marcas como o Licor Beirão (Beira), Peter Café Sport
(Açores), Bísaro (Trás-os-Montes) ou Carnalentejana (Alentejo), por exemplo, apresentam marcas
muito fortes e com uma clara associação à região, evidenciando uma forte penetração no mercado e
notoriedade da marca.
Outras empresas, apesar de evidenciarem uma clara associação à região, não possuíam uma marca
forte, apresentando uma performance média. Esta constatação permite entender a forma como a
marca e sua notoriedade podem ser essenciais para a transmissão de atributos regionais.
No segundo factor de competitividade, a fixação de recursos humanos qualificados nas empresas,
também se verificou como sendo essencial para o desenvolvimento destas empresas. Com efeito, as
empresas com melhor desempenho são aquelas que possuem os recursos humanos melhor
qualificados e sobretudo as que criam condições para os fixar. A veracidade desta afirmação é
comprovada através dos estudos de caso efectuados, no entanto, também se verificou que, nas
empresas de menor dimensão, o empresário é o único detentor desse conhecimento, o que revela
algumas fragilidades do ponto de vista de sustentabilidade e do potencial de crescimento do negócio.
Na maior parte dos casos, as qualificações não são ao nível das áreas de gestão e de marketing, mas
sim técnicas, permitindo aperfeiçoar continuamente o produto. Nas empresas mais bem sucedidas,
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quando estas carências não são supridas internamente, recorrem a consultores externos para obter
estas competências.
A qualidade do produto/serviço é outro dos factores de competitividade comprovados nos estudos de
caso. Apesar de se encontrarem sediadas em mercados de menor dimensão, as empresas mais bem
sucedidas, a maior parte do seu volume de negócio é feito noutras regiões, potencialmente mais
exigentes como mercados de consumo. Isso implica um maior rigor em relação aos produtos que
vedem ou serviços que praticam, verificando-se uma forte preocupação com a certificação de produto.
Algumas das empresas estudadas (por exemplo, Bísaro, Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, Fruter
e Quinta da Veiguinha) intervieram activamente na certificação dos produtos regionais.
Para que a marca ou a qualidade dos produtos e serviços obtenham a máxima expressão, torna-se
fundamental que as empresas seleccionem os segmentos-alvo de maior potencial (factor de
competitividade F5). A ligação entre uma clara definição dos destinatários do produto ou serviço é uma
observação evidenciada na maioria dos casos. No entanto, ao contrário do que seriam expectável, as
empresas generalistas, cujo mercado de destino é bastante difuso em relação à identificação de
variáveis de segmentação, apresentam também um bom nível de desempenho. Tratam-se sobretudo
de empresas comerciais que oferecem um amplo leque de produtos. Indagados acerca deste facto, os
empresários explicaram que essa era a forma de competirem em mercados de reduzida dimensão.
Assim, quando a empresa fornece apenas o mercado local/regional, a diversificação de produto é uma
forma de viabilizar um negócio que dificilmente subsistiria como especializado.
A operacionalização dos factores anteriores está intimamente ligada ao factor de competitividade F6.
Assim, o estabelecimento de redes e ligação aos mercados de destino, é algo fundamental para que os
investimentos na marca, na qualidade e nas pessoas sejam potenciados no mercado.
O distanciamento dos mercados de consumo implica um maior empenhamento ao nível comercial e da
distribuição, para que seja possível satisfazer tanto intermediários como os próprios consumidores
finais. Assim, trabalhar profissionalmente a distribuição implica, nas empresas mais bem sucedidas,
uma aposta clara num marketing profissionalizado e na selecção de parceiros comerciais adequados.
Na maioria das empresas, isso implicou ultrapassar alguns dissabores com intermediários menos
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adequados e uma perseverança em querer chegar, com uma presença efectiva, a mercados de maior
valor acrescentado.
O último factor de competitividade, propositadamente deixado para o final, a orientação para o
mercado, poderá ser entendido como um elemento aglutinador dos restantes, representando a filosofia
empresarial que permitiria a estas empresas actuarem de uma holisticamente em relação aos restantes
factores de competitividade.
Foi possível verificar que muito poucas empresas possuíam, em concomitância, os restantes cinco
factores, actuando bem em dois ou três deles mas apresentando carências nos restantes. Por
exemplo, as empresas do ramo alimentar estudadas, na sua generalidade, apresentam produtos
certificados de qualidade superior, no entanto, nem todas apresentam uma marca forte e muito menos
uma ligação consistente em relação aos mercados de destino. Outras evidenciam carências claras ao
nível dos recursos humanos, o que limita o potencial de exploração de uma marca forte e o fabrico de
produtos únicos, de elevado valor acrescentado.
Explorando esta questão nos casos estudados, é possível verificar que as empresas melhor sucedidas
são as que conjugam todos os factores de uma forma integrada.
Conclusões
Ao estudar os seis factores de competitividade, constatou-se que todos apresentam uma clara ligação
ao desempenho das empresas. Também se verificou a interdependência entre os factores de
competitividade e o potencial que apresentam ao conjugarem-nos holisticamente.
Assim, o estabelecimento de uma marca e associação à região, a oferta de uma maior qualidade do
produto/serviço e o estabelecimento de redes e ligação aos mercados de destino são competências
essenciais a serem detidas por empresas em regiões periféricas, mas que só poderão ser
efectivamente conseguidas através da fixação de recursos humanos qualificados na empresa, seja
com vínculo de trabalho seja em regime de subcontratação. Assim, esta capacidade que suporta as
restantes corresponde à proposta de metacapacidade avançada por Liedtka (1999).
Ao entendermos a disponibilidade de recursos humanos qualificados como base da competitividade à
qual se acrescem as competências de desenvolvimento de marca e associação à região, de fabricação
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de produtos de qualidade e a ligação aos mercados de destinos, então a selecção de segmentos-alvo
de maior potencial, surge como uma competência essencial para fomentar a especialização e um maior
conhecimento dos clientes e suas necessidades, o que forma um ciclo de aprendizagem que potencia
o desenvolvimento dos restantes factores de competitividade e, consequentemente, o conhecimento e
a competitividade da empresa.
Como englobante de todos os aspectos surge a orientação para o mercado como filosofia de actuação,
o que permite às empresas conjugarem todas as restantes competências e usá-las de uma forma
sinérgica.
Ao nível das implicações para a gestão, este artigo pretendeu identificar alguns aspectos a serem
usados na formulação estratégica, sobretudo ao nível do desenvolvimento de vantagens competitivas.
Um dos primeiros aspectos a ter em consideração prende-se com o facto de a localização numa região
periférica não é necessariamente uma ameaça, antes pelo contrário, podendo ser usada como um
factor de diferenciação num contexto global, recorrendo-se à diversidade que a própria periferia
acarreta como uma oportunidade para conquistar outros mercados, com base na genuinidade ou no
carácter salutar a que os produtos ou serviços das regiões periféricas estão normalmente associados.
Esta conclusão é concordante com a perspectiva apresentada por Ferrão e Lopes (2004) relativamente
à condição de periferia e as vantagens competitivas específicas locais.
Assim, o desenvolvimento de uma orientação para o mercado revela-se como uma filosofia empresarial
potenciadora dos factores de competitividade locais.
Como limitações deste estudo e indicação para futuras investigações apresentam-se a necessidade de
desenvolvimento de estudos de cariz quantitativos, que permitam perceber a relação entre as diversas
variáveis aqui apresentadas. Por outro lado, a quantificação do impacto de cada uma das variáveis na
performance implica o recurso a instrumentos de medida mais objectivos.
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Anexo 1
Listagem das empresas estudadas.
Empresa

Região

Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico

Açores

Hotel do Caracol

Açores

Fruter, C.R.L.

Açores

Turangra - Viagens e Turismo

Açores

Nextenergy - Equipamentos para Energias Renováveis

Açores

Chá Gorreana

Açores

Grupo Bensaúde

Açores

LAMTEC - Laboratório de Ambiente Marinho e Tecnológico da Universidade dos Açores

Açores

Soterlac

Açores

Peter Café Sport

Açores

Lactilhéu

Açores

Nanques Farma

Açores

ART

Açores

Terceira Farma

Açores

Hotel de Angra

Açores

Ourivesaria Teles

Açores

Susiarte

Açores

Valnor

Alentejo

Fertiprado

Alentejo

Cooperativa de Moura Barrancos

Alentejo

CATET Montanheira

Alentejo

Acos/Ovibeja

Alentejo

CarneAlentejana

Alentejo

Herdade Vale da Rosa

Alentejo

Campos dos Media

Alentejo

Herdade da Malhadinha Nova

Alentejo

Herdade do Pinheiro

Alentejo

Damar

Beira
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Lusoestrela

Beira

J. Carranca Redondo (Licor Beirão)

Beira

G&G

Beira

MRG

Beira

Vinolive

Beira

Assec Sim

Beira

Eurofunghi

Beira

Dielmar

Beira

Almeida & Filhos

Beira

Quinta da Veiguinha

Trás-os-Montes

Bisaro

Trás-os-Montes

Jerónimo & Teixeira

Trás-os-Montes

Museu Moto Clássica

Trás-os-Montes

Quinta do Vale Quadrado

Trás-os-Montes

Amendouro

Trás-os-Montes

Morphopolis

Trás-os-Montes

Cutelaria Martins

Trás-os-Montes

Adega Cooperativa de Favaios

Trás-os-Montes

Rede de Tabernas do Alto Tâmega

Trás-os-Montes
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WHAT DISTINGUISHES POTENTIAL ENTREPRENEURS FROM PEOPLE
WHO DO NOT WANT TO BE ENTREPRENEURS?
FERNANDO C. GASPAR
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE SANTARÉM
Complexo Andaluz – Apartado 295
2001-904 Santarém
{ Portugal }
tel.: +351243323200
Email: fernando.gaspar@esg.ipsantarem.pt
www.fernando-gaspar.com
ABSTRACT
Entrepreneurship has become an important subject for academics and for politicians all over the
western world. Particularly for countries in the euro zone, whose ability to use demand side politics has
been severely shortened, the need to improve economic growth through the stimulation of the
aggregate supply is one of the priorities of these days.
It is a reasonable assumption that increasing entrepreneurship is an important objective. The thing is
HOW. What can governments do to increase the creation of new companies?
A large number of studies have been published on this subject, many of them trying to contribute for
answers to this question, and most of them studying successful entrepreneurs. That means most
studies look at people who, not only decided to create their own companies but also succeeded at that
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activity. Most studies don’t look at people who created their own companies but failed. Rare studies look
at people who decided not to become entrepreneurs.
Following studies about entrepreneurial intentions this communication takes the data from such a study
and tries to identify differences between a) people who say they want to be entrepreneurs and b) people
who clearly say they do not want to create their own organization.
So this communication looks at people who flat out say, at an early age (university final year students),
they don’t want to be entrepreneurs.
It tries to identify what distinguishes these people from the ones who want to be entrepreneurs and it
tries to answer the question: why?
Why don’t they want to become entrepreneurs? Are they concerned they will not be successful? Do
they believe they will not be able to assemble the necessary resources? Are they unable to identify
entrepreneurial opportunities? Do they think society values the entrepreneur’s role?
Conclusions are drawn, based on this sample, concerning what governments, universities and other
interface structures can do to change these people’s ideas about entrepreneurship.
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INTRODUCTION
Entrepreneurship has become an important issue for economic authorities who are looking for new
ways to increase economic growth, job creation and innovation (Allen and Weinberg, 1988, Reynolds
and Maki, 1991, Reynolds, 1994, Reynolds, Storey and Westhead, 1994, Palich and Bagby, 1995 and
Henderson, 2002) .
Entrepreneurship is also increasingly important as a career choice, because the 21st century labor
market more and more faces professionals with the choice of pursuing a career in other people’s
companies or creating their own. Other people choose creating their own company because they lack a
job alternative, or fear losing their present one (Baumol, 1990 and Reynolds et al, 2002).
For the first or the second reason, entrepreneurship is a must in nowadays press, bookshelves,
politicians’ speeches and academia (Gaspar, 2006 and Gaspar, 2007).
Everyone seems to agree that increasing entrepreneurship and increasing the creation of new firms is
good for the economy and for the development of society, therefore, it is an important objective for
economic and political decision makers (Allen and Weinberg, 1988, Reynolds, Storey and Westhead,
1994, Palich and Bagby, 1995, Shane and Venkataraman, 2000, Gartner, 2001, Reynolds et al., 2002
and Gaspar, 2007).
The real question is HOW (Sociedade Portuguesa de Inovação, 2001 and Gaspar, 2006). How to
increase entrepreneurship? How can we convince people to take the risks and the pains of creating a
new company?
On the root of entrepreneurship and firm creation is people. The entrepreneur is a person, rational in
some ways, emotional in others (Gartner, 1989).
Why does he or she decide to create his or hers company is a question often studied in the literature
(Gartner, 1989 and Lillo and Lajara, 2002).
Why do everyone else decide not to do it, is a question much less studied.
Taking the results of a study aimed at measuring university’s last year student’s, this work tries to
identify what (if anything) distinguishes people who declare themselves interested in creating their own
company in the future from people who flat say no. They do not want to be entrepreneurs.
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METHODOLOGY
Final year students in a small Polytechnic Institute in Portugal (Instituto Politécnico de Santarém) were
subjected to a study of their entrepreneurial intentions, replicating the many similar studies published in
the literature.
The data was used in this study with a different objective and the sample was divided into two subsets,
based on a clear question asking whether respondents were interested in creating their own company in
the future.
The two sub-samples were then compared.
ANALYSIS AND DISCUSSION
Comparing the two sub-samples showed that people who declared they did not want to create their own
companies in the future (they will be called NE – non entrepreneurs) where younger (Figure 1). More
than five years younger.
Figure 1 – Average Age

The same comparison showed (Figure 2) that NE were mostly women (61%), while potential
entrepreneurs were mostly men (63%).
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Figure 2 - Sex

There was another big difference in what concerned family antecedents (Figure 3). NE have less
entrepreneurs in their family (only 29% have) than potential entrepreneurs.
Figure 3 - Is there and entrepreneur in your family?

NE showed a slightly higher classification in the national tests for admission in higher education (Figure
4).
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Figure 4 - Classification in national admission exams

Not surprisingly, NE considered themselves less capable of creating a company than potential
entrepreneurs (Figure 5).
Figure 5 - Do you consider yourself capable of creating a new company?

The potential entrepreneurs who have previously considered creating a company (Figure 6) were much
more (73%) than NE (32%).
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Figure 6 - Have you ever seriously considered creating a company?

Only 14% of NE have assisted a seminar on firm creation, against 34% of potential entrepreneurs
(Figure 7).
Figure 7 - Have you ever attended a seminar on firm creation?

Curiously there were more NE (44%) saying they had had disciplines on firm creation at school (Figure
8) than potential entrepreneurs (39%).
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Figure 8 - Have you ever had a discipline in school on firm creation?

NE were not as conscious of institutional incentives to create companies than potential entrepreneurs
(Figure 9).
Figure 9 - Are you aware of the institutional incentives for firm creation?

When comparing the reasons people see to create a company, potential entrepreneurs give more
importance to family tradition, status and money, while NE place greater weight on professional
development and on creating one owns job.
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Figure 10 - Why would you create your own company?

Comparing reasons people see not to create a company (or obstacles), one can conclude that NE give
greater importance to responsibility, dealing with staff, lack of experience and to the long hours they
think are required to create a company (Figure 11).
Potential entrepreneurs saw fewer obstacles in every item, except of the political and economic
situation.
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Figure 11 - Why wouldn't you create your own company?

When asked to judge their own personal skills, NE believed were less confident in their capacities than
potential entrepreneurs, in every item, building a network of contacts, developing new products,
leadership and communication, problem solving, creativity, and identifying business opportunities.
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Figure 12 - Evaluate your personal skills

The two sub-samples showed some differences, even though these were not radical.
NE were females, younger, with less family antecedents, consider themselves less capable of starting a
company and they did not consider creating their own company.
NE have not assisted seminars on firm creation, but had disciplines in school on the same subject. They
were also less aware of incentives to create one’s own company.
NE were less motivated by money and status to start their own company and were most fearing of the
long hours, the responsibility and the problems with staff that task would require.
They were also less confident on their skills.
After this first analysis, a statistical comparison between the two samples was performed, using
Levene’s F test, to verify the equality of variances, and t-tests to verify the equality of means.
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Table 1 - Comparing the samples
Levene's Test for
t-test for Equality of Means
Equality of Variances
Var
Equal
Create one's own job
variances
assumed
Importance
Equal
Professional development
variances
assumed
Equal
Obstacles Assuming big responsabilities variances
assumed
Equal
variances
Iniciative
not
assumed
Skills
Equal
Leadership and Communicating variances
assumed

F

Sig.

t

df

sig Mean Dif

0,428

0,514

-1,9594 137,00 0,052 -0,979

0,310

0,578

-2,8026 139,00 0,006 -0,751

0,001

0,981

2,0227 137,00 0,045 0,515

5,827

0,017

-2,1826 41,35 0,035 -0,376

0,347

0,557

-2,1875 138,00 0,030 -0,384

The two samples presented differences in some interesting variables:
•

NE see obstacles where PE don’t

•

NE don’t consider creating their own job as important as do PE

•

NE don’t value professional development as much as PE do

•

NE rate their own initiative, leadership and communication skills worse than PE

These differences can give some clues on how to motivate people to increase their entrepreneurial
activities
CONCLUSIONS
This was a first attempt to study the people who say they do not intend to become entrepreneurs.
The objective is to understand the reasons behind that career choice.
By comparing the answers given to an entrepreneurial intentions questionnaire by potential
entrepreneurs and people who say they do not want to be entrepreneurs, a few differences were
spotted.
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Further research needs to be done, but confidence on their own skills seems an important difference,
just like family antecedents and sex.
The results show interesting suggestions about the reasons people resist the entrepreneurial idea. They
seem to value obstacles more than potential entrepreneurs and they trust their capabilities less than
potential entrepreneurs. Finally, people who do not want to be entrepreneurs seem to give less
importance than potential entrepreneurs to professional development and creating jobs.
Future research should be done with larger samples and more elaborate statistical techniques.
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RESUMO
A comunicação foi extraída de um estudo mais amplo sobre avaliação do microempreendedorismo em Portugal
(Portela et al, 2007) e visava os seguintes objectivos: 1) conhecer experiências e perspectivas de microempreendedores
nacionais; 2) inventariar boas práticas; 3) identificar motivações e obstáculos: 4) apresentar propostas. Aqui vamos centrar a
exposição sobre os dois últimos objectivos, privilegiando a visão dos microempreendedores e das entidades que os apoiam.
A metodologia seguida para a realização do estudo foi variada: pesquisa bibliográfica sobre empreendedorismo;
realização de entrevistas individuais em profundidade a micro-empreendedores e representantes de entidades que os
apoiam; visitas de estudo ao estrangeiro.
São várias as políticas de apoio ao empreendedorismo visando, entre outros, dinamizar a economia e reduzir o
desemprego. Do ponto de vista teórico, o empreendedorismo pode ser analisado em três grandes níveis: individual;
empresa; e macro. Para cada um deles iremos realçar as motivações e os obstáculos que se colocam aos
microempreendedores. Como principais obstáculos, destacamos: a fraca cultura empreendedora; a burocracia excessiva; a
legislação restritiva; o acesso ao crédito. Por último apresentamos várias propostas facilitadoras do empreendedorismo
agrupadas em três eixos: melhorar os apoios; adequar a envolvente institucional às microempresas; desenvolver a cultura
empreendedora.

6

7

Comunicação extraída de Portela et al (2007). “Estudo de Avaliação Prospectiva do
Microempreendedorismo em Portugal”. Relatório Final do Projecto. Estudo financiado pela Medida 4.2 do
Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (POEFDS).
Autor de contacto.
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1. INTRODUÇÃO
Nas últimas duas décadas tem-se dado grande relevo à problemática da criação do autoemprego e do empreendedorismo. Basta para isso recordarmos a imensa documentação, estudos e
investigação que tem sido produzida sobre esta temática. A importância dada à noção em causa
resulta do reconhecimento crescente por parte das políticas públicas do contributo muito significativo
das pequenas empresas para o emprego, a vitalidade da economia e o crescimento económico. Em
Portugal, por exemplo, no período de 1991-2000, 93% das novas empresas criadas são unidades
muito pequenas, com menos de 9 trabalhadores (Baptista e Thurik, 2005). Outro indicador mostra que
nos EUA, no período que decorre da II Grande Guerra aos nossos dias, estima-se que 50% das
inovações de todos os tipos e 90% a 95% das inovações radicais, provieram das empresas novas e
mais pequenas (Richardson, s/d: 6).
O empreendedorismo e as PME, segundo Ferrão et al (2005: 80), desempenham um papel
relevante por duas razões: o uso de novas tecnologias reduziu a importância das economias de escala;
o encurtamento dos ciclos de vida das tecnologias favorecem o surgimento de novos operadores e de
pequenas empresas com maior flexibilidade em lidar com mudanças radicais.
A atenção suscitada pelo auto-emprego e (micro)empreendedorismo deve-se ainda às
mudanças profundas ocorridas nas políticas públicas dos países desenvolvidos a partir dos anos 80,
designadamente, a desregulamentação e privatização de vários sectores e a alteração dos regimes de
protecção social dos desempregados, visando promover o regresso destes ao mercado de trabalho.
Eis alguns exemplos da importância dada nos últimos anos a este assunto. Em 1998, surge a
comunicação da Comissão Europeia ao Conselho intitulada “Fostering entrepreneurship in Europe:
priorities for the future”8; dois anos depois, o Conselho Europeu de Lisboa toma como objectivo a
expansão do empreendedorismo; em 2003 a Comissão publicou o Livro Verde “O empreendedorismo
na Europa”, obra que aponta as razões para a maior criação do negócio próprio nos EUA relativamente
à Europa – o debate gerado pelo livro verde conduziu a um plano de acção conhecido por “Agenda
Europeia para o Empreendedorismo”.

8

COM (98) 222 final, Brussels, 07.04.1998.
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A estratégia Europeia para o Emprego, lançada em 1998, após a Cimeira do Luxemburgo,
estabelece como orientação a seguir pelos Estados-Membros o “desenvolvimento do espírito
empresarial” (Pilar II), através da redução dos obstáculos formais à constituição de empresas (directriz
10), do incentivo ao desenvolvimento da actividade independente (directriz 11), da criação de emprego
à escala local (directriz 12), da exploração das potencialidades de emprego no sector dos serviços
(directriz 13) e da redução da pressão fiscal sobre o trabalho (directriz 14).
A realidade de cada país revela que as dificuldades de implementação do
microempreendedorismo são muitas e variadas e requerem um trabalho continuado durante um longo
período de tempo. Para o caso de Portugal apresentaremos algumas dessas dificuldades e propostas
para as minorar. Assim, a comunicação tem dois objectivos principais: a) identificar as motivações e os
obstáculos ao empreendedorismo; b) elaborar propostas de apoio ao empreendedorismo. A
comunicação toma como unidade de análise as microempresas, ou seja, aquelas que apresentam
menos de 10 trabalhadores.
A metodologia seguida na realização do estudo foi variada. Procedeu-se à pesquisa
bibliográfica sobre empreendedorismo. Realizaram-se 70 entrevistas individuais em profundidade a
microempreendedores(as) com base num guião de entrevista sobre: dados pessoais, actividades
desenvolvidas, problemas e dificuldades, efeitos, motivações e perspectivas futuras. A selecção da
amostra não pretendeu ser estatisticamente representativa, mas sim, incluir o máximo de diversidade
possível. Entrevistaram-se também os representantes de 15 entidades que apoiam o
microempreendedorismo, com base num guião com cinco tópicos: apoios/programas; resultados;
motivações; problemas/obstáculos; medidas/propostas para melhorar os resultados. Numa óptica de
aprendizagem com o que se faz no estrangeiro realizaram-se ainda quatro visitas de estudo (Espanha,
Irlanda, Itália e França) onde se contactaram organizações que apoiam o microempreendedorismo e
algumas microempresas.
Esta comunicação está estruturada em quatro secções, sendo a introdução a primeira, que
evidencia a importância da problemática em análise e a metodologia seguida. Na segunda secção fazse o enquadramento teórico, discutindo-se o conceito de empreendedorismo. Segue-se na terceira
secção os resultados do estudo, com o perfil dos empreendedores entrevistados, as motivações e
dificuldades surgidas ao longo do processo de criação e desenvolvimento de empresa, bem como a

3067

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

avaliação que estes fazem dos resultados obtidos. Por último, apresentam-se as conclusões e um
conjunto de propostas de acção.

2. EMPREENDEDORISMO: UM CONCEITO PLURAL
A pesquisa bibliográfica demonstra que não há uma definição simples e incontroversa de (micro)empreendedorismo. Num inventário das contribuições
para as teorias económicas do empreendedorismo, relativo aos últimos 200 anos, identificaram-se 12 abordagens distintas com respeito ao conceito e
papel dos empreendedores (Philipsen, 1998).

A relevância dos conceitos e problemas associados ao empreendedorismo deve-se também à
própria história de expansão desse conceito. Como assinala Ferreira (2005), embora a utilização inicial
do termo tenha ocorrido no âmbito da actividade económica, essa noção extravasou da área
económica convencional para outras, como: a área da economia informal ou a área social (social
entrepreneur); a área política e institucional (policy entrepreneur, institutional entrepreneur). A
expansão das novas tecnologias, associada à globalização dos mercados gerou novas oportunidades
de negócio em áreas diversas, abrindo caminho à criação de termos como empreendedorismo de alta
tecnologia, de base científica, de base tecnológica, empreendedorismo dos spin-off e dos spill over.
Como se deixou entrever, é missão impossível abarcar, aqui, toda a amplitude e profundidade
dos contributos existentes para as teorias em redor do empreendedorismo. Contudo, a partir de alguns
trabalhos considerados pertinentes, dar-se-á aqui uma visão sintética da problemática do
(micro)empreendedorismo orientada para o desenvolvimento económico e empresarial.
Ainda antes da Revolução Francesa, R. Cantillon foi o primeiro a reconhecer o papel crucial do
empreendedor na teoria económica. O termo entrepreneur veio a generalizar-se na língua francesa,
significando alguém que inicia ou empreende um projecto ou uma actividade significativa e, mais
especificamente, “os indivíduos mais arrojados que estimulavam o progresso económico ao
descobrirem novas e melhores formas de fazer as coisas” (Dees, 2001). J. B. Say veio a popularizar
esta acepção no início do século XIX, referindo-a às pessoas que geram riqueza deslocando recursos
das áreas de baixa produtividade para as de alta produtividade e maior produção.
As ideias acerca da gestão dos negócios seriam reformuladas e ampliadas por J. S. Mill no seu
livro Principles of Political Economy (1848). Embora este autor tenha incorporado o risco na análise do
lucro e tenha ligado estas noções ao empreendedorismo, ele tomou, na verdade o empreendedor e o
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capitalista como sinónimos. Importa acrescentar ainda que também Knight (1921) sublinha a incerteza
e o risco como alicerces em que assenta o empreendedorismo.
Com a sua influente obra de 1934, The Theory of Economic Development, J. Schumpeter abala
a teoria do empreendedorismo então vigente, enxertando nela a noção de inovação e escrutinando a
ideia de risco.
Embora os autores contemporâneos tenham apresentado um amplo leque de conceitos e
matizes do empreendedorismo, a maior parte dos pensadores e agentes de primeira linha continuam,
no fundo, fiéis à tradição Say-Schumpeter que, em essência, define os empreendedores como
“catalisadores e inovadores que estão por detrás do progresso económico” (Dees, 2003). Veja-se ainda
mais três matizes conceptuais que radicam na definição anterior.
I. Kirzner (1973, 1982, 1985) aceita que o empreendedor busque oportunidades, mas destaca
como essencial a questão da distribuição imperfeita da informação. A economia é vista como um
processo caracterizado pela descoberta e aprendizagem e o empreendedor é alguém que beneficia da
distribuição imperfeita de informação e tenta tirar vantagem disso.
P. Drucker (1985) centra-se igualmente na noção de oportunidade mas, na sua óptica, os
empreendedores não têm propriamente de provocar mudanças, têm sim de explorar as oportunidades
que são criadas pela mudança. Nas suas palavras “isto define o empreendedor: alguém que está
sempre à procura da mudança, reage à mudança e a explora como uma oportunidade”. Os
empreendedores têm uma atitude mental que os leva a verem oportunidades criadas pela mudança
precisamente onde outros vêem, ou tendem a ver, problemas.
Como assinala G. Dees (2001:2), um outro teórico da Harvard Business School, H. Stevenson,
reforçou a definição de empreendedorismo centrando-a na oportunidade. Chegou lá a partir da
investigação que levou a cabo para determinar o que distingue uma “gestão empreendedora” das
formas mais comuns de “gestão administrativa”. Depois de identificar várias dimensões da diferença,
concluiu que o cerne da gestão empreendedora deve ser identificado com “a procura da oportunidade
sem ter em conta os recursos controlados no momento”.
Há uma longa tradição de pesquisa em torno da identificação dos traços essenciais de
personalidade

ou

características

pessoais

relativamente

estáveis

dos

empreendedores

(“entrepreneurial traits”), com vista a compreender e explicar o próprio empreendedorismo. Há autores
que entendem que os empreendedores são pessoas (sobre)dotadas, em cujo perfil se destacam, por
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exemplo: dotes de imaginação, auto-confiança e optimismo; traços de iniciativa, flexibilidade e
tolerância ao erro; linhas de intuição e visão para negócios futuros; e rasgos de originalidade.
Contudo a ideia de que há um perfil certo para os microempreendedores, é muito controversa,
como mostra a abordagem dos traços individuais prosseguida com denodo sobretudo na área da
psicologia. Vários autores, em particular Stevenson e Sahlman (1987), citados por Philipsen (1998: 10),
negam que o empreendedorismo seja definido como um traço de personalidade. Vêem-no antes como
uma prática, ou melhor, como uma sequência de comportamentos variáveis ao longo do tempo e
orientados para a organização dos factores de produção numa dada unidade económica. Tais
comportamentos não são só individuais mas igualmente colectivos, isto é, de uma organização, e a
natureza empreendedora refere-se tanto aos indivíduos como às empresas.
Para autores como Gartner (1985, 1989) e Gartner, Bird, and Starr (1992), cit. por Philipsen
(1998: 11), o empreendedorismo é o conjunto de comportamentos implicados nos processos de
criação, emergência e operação inicial de uma nova organização e cessa logo que a eclosão desta
esteja consumada. Nesta linha de compreensão do fenómeno, é relevante entender as motivações das
pessoas que integram as organizações. Ou seja, importa responder à questão: quais as razões para
fazerem o que aí fazem? Radica nesta mesma linha de pensamento uma primeira pergunta: o que leva
um indivíduo a decidir criar uma firma, escolhendo o auto-emprego ao invés do emprego por conta de
outrem? A resposta abre caminho à adopção de mais dois termos: empreendedorismo de necessidade
e empreendedorismo de oportunidade.
A bibliografia9 indica que a opção individual de erguer uma empresa resulta de dois tipos de
impulso de cariz económico. Por um lado, temos os indivíduos que possuindo maior capital pessoal
detectarão precocemente uma dada oportunidade de negócio potencialmente lucrativa e acreditarão
alcançar maiores níveis de utilidade e rendimento ao se tornarem empresários. Estes são os
empreendedores da tradição Schumpeteriana, indivíduos impelidos para o auto-emprego e
responsáveis pelo dito empreendedorismo de oportunidade.
Por outro lado, há quem se veja arrastado pelas circunstâncias e ouse criar uma empresa, não
por identificar a designada janela de oportunidade de negócio, mas sobretudo por necessidade. Estes

9

Entre nós, veja-se, por exemplo, Ferrão et al (2005:101-103).
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“agentes” do empreendedorismo por necessidade, porque estão no desemprego ou em empregos
inadequados, vêem-se sem alternativas mais favoráveis para a sua sobrevivência.
A Fig. 1 adapta um esquema de Wennekers e Thurik (1999) relativo ao quadro de referência
para a ligação entre o empreendedorismo e o crescimento económico, o qual foi extraído de M. A.
Carree e A. R. Thurik (2003: 464). Estes autores distinguem três níveis de análise: individual; empresa
e macro.
Nível de

Condições para o

Elementos cruciais do

Impacto do

análise

empreendedorismo

empreendedorismo

empreendedorismo

Nível
individual

Capital
psicológico

Instituições
culturais

Nível da
empresa

Nível
macro

Incentivos para
a cultura do
empreende
dorismo
Instituições
culturais

Atitudes
Habilidades
Acções

Realização pessoal
Riqueza pessoal

Novas empresas (start-up)
Entrada em novos mercados
Inovações

Desempenho da
empresa

Diferenciação
Competição
Selecção

Competitividade
Crescimento económico

Fonte: Tradução e adaptação dum esquema de Wennekers e Thurik (1999), extraído de M. A. Carree e A. R. Thurik (2003: 464)

Fig. 1. Quadro de referência para a ligação entre o empreendedorismo e o crescimento económico

A acção empreendedora de qualquer indivíduo ocorre num dado lugar e tempo, ao nível duma
dada empresa, independentemente da sua escala. É nestas unidades que o empreendedorismo
germina e os indivíduos convertem as suas capacidades em acções. As iniciativas e as realizações dos
empreendedores ao nível da empresa resultam, no geral, em mudanças de tipo variado: produtos,
processos, reorganizações, entrada em novos mercados e eclosão de novos negócios.
Ao nível macro, da economia dos sectores, as muitas acções empreendedoras individuais
compõem um mosaico de novas experimentações e, em termos de evolução, isto pode ser designado
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por processo de diferenciação. Estes processos geram competição e selecção, bem como imitação, e
expandem e transformam o potencial produtivo da economia regional e nacional.
Neste processo todos os tipos de empreendedores têm a sua quota de participação. Entre o
nível macro e o individual ocorrem mecanismos de feed-back importantes. Sem dúvida, a competição e
a selecção que ocorrem quando da geração de diversidade, torna os indivíduos e as firmas capazes de
aprenderem a partir das suas próprias experiências de (in)sucesso. Estes processos de aprendizagem
facultam ocasiões para os indivíduos elevarem as suas capacidades e adaptarem as suas atitudes. Os
resultados destes efeitos benéficos serão novas acções empreendedoras, criando uma ininterrupta
cadeia de ligações e fluxos.
No desenvolvimento das iniciativas de micro-empreendedorismo, uma condição de peso é o
ambiente cultural, tanto regional como nacional, e ainda a cultura interna do próprio meio empresarial.
As relações entre cultura e empreendedorismo não são de modo nenhum simples e directas. Uma
segunda condição forte remete-nos para o quadro institucional, tanto no plano nacional como no seio
das firmas. Desse quadro emanam os incentivos para os indivíduos e empresas converterem as suas
ambições em acções, e dele se conclui em que medida os empreendedores, individuais e colectivos,
serão motivadas ou impedidos nas suas iniciativas.
Em síntese, tendo em conta o acima referido, apresentemos algumas das ideias-chave acerca
do empreendedorismo:
− é uma noção multidimensional; estendendo-se amiúde entre o indivíduo e o crescimento
económico;
− qualquer que seja o tipo em apreço, reclama condições prévias que são variadas - das
pessoais às culturais e institucionais - e é sempre condicionado pela distribuição imperfeita
da informação;
− diz respeito a percepções e actividades de indivíduos, que podem agir por si mesmos, em
equipas, dentro e fora das organizações existentes;
− enquanto traço comportamental dos indivíduos é contingente, no duplo sentido em que não
se trata de um “gene” ou qualidade inata duradoura e em que se restringe a certas
actividades e a certas fases da vida pessoal;
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− manifesta-se quando os indivíduos decidem criar e explorar novas oportunidades; nuns
casos a opção pode radicar na percepção de certa oportunidade, noutros casos ela
emerge por necessidade;
− como efeito das percepções e actividades dos empreendedores, difundem-se na
sociedade e no mercado novas ideias e/ou formas organizativas; e/ou novos processos e
tecnologias; e/ou novos produtos ou componentes;
− a micro e a pequena empresa, constitui amiúde um meio favorável à eclosão do
empreendedorismo.

3.

MOTIVAÇÕES

E

OBSTÁCULOS

DOS

MICROEMPREENDEDORES

NO

PROCESSO DE CRIAÇÃO DA EMPRESA
Vejamos as motivações, os obstáculos e a avaliação que os microempreendedores
entrevistados fazem, resultado da sua experiência de criação e desenvolvimento da empresa, mas
antes disto comecemos por caracterizar o seu perfil.

3.1. PERFIL DOS MICROEMPREENDEDORES
A maior parte dos 70 entrevistados encontra-se na faixa etária dos 30-39 anos, pertence ao
sexo masculino (54%) e são casados (63%), encontrando-se as empresas distribuídas de forma
equilibrada pelo território nacional. Os níveis de escolaridade dos entrevistados revelam quão diversos
são os padrões de escolaridade, desde empreendedores com licenciaturas a outros com níveis baixos
de escolaridade.
A distribuição da amostra de microempresas por sectores e ramos de actividade evidencia uma
clara preferência pelo sector dos serviços (60%) e, dentro deste, pelo subsector do comércio a retalho.
As actividades industriais, de pequena produção, representam apenas 30% e quase sempre
associadas à comercialização dos produtos. Verifica-se um certo hibridismo das actividades por parte
de muitas destas empresas, integrando a produção, a comercialização e a reparação ou assistência.
Quanto à forma jurídica, domina a empresa em nome individual (61%), seguida pela sociedade por
quotas (29%). No total de entrevistados temos apenas uma cooperativa. A maioria das empresas
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possui até três trabalhadores (74%). Há um peso muito significativo do trabalho do microempresário e
de trabalhadores familiares.
Do total das microempresas estudadas, 13% estavam, à data da entrevista, encerradas. As
restantes tinham durações variadas, um terço delas tinham uma duração de 5 ou mais anos, outro
terço uma duração inferior a 2 anos e o terço restante entre 2 e 5 anos. Apresentado o perfil vejamos o
contexto e as motivações destes microempreendedores.

3.2. CONTEXTOS E MOTIVAÇÕES PARA SER MICROEMPREENDEDOR
A explicação dos contextos e motivações que estiveram na base da criação das
microempresas revela-se uma tarefa difícil dada a enorme complexidade das situações de partida dos
entrevistados. A análise deste assunto está organizada em cinco pontos, que correspondem a cinco
contextos por ordem decrescente de importância: i) desemprego (41%); ii) empregado por conta de
outrem (30%); iii) trabalhador independente/por conta própria (17%); iv) trabalhador familiar (9%); e,
finalmente, v) procura do primeiro emprego (3%).
Atendendo ao maior peso de cada um dos contextos referidos, vamos apenas comentar os três
primeiros. No primeiro (41%) a decisão de criar uma microempresa emergiu num contexto de
desemprego. Nestes casos encontramos diferentes padrões de motivação para o auto-emprego, casos
em que o desemprego foi involuntário ou ocorreu na sequência de auto-despedimento. Na primeira
situação o auto-emprego surge como uma forte necessidade de encontrar uma alternativa ao trabalho
assalariado. Na segunda situação temos aqueles que há muito acalentavam o desejo de ter o seu
negócio. Nestes casos estamos claramente perante empreendedorismo de necessidade.
A decisão de criar um negócio quando já se tem um emprego por conta de outrem abrange
30% dos entrevistados. Trata-se de um grupo com maior concentração de entrevistados com
escolaridade de nível superior e onde se verifica um maior número de sociedades não unipessoais.
Nem todas as pessoas deste grupo decidiram criar negócios com a intenção de largar os empregos
assalariados. Para a maioria dos entrevistados deste grupo (26%), houve a intenção, desde o início, de
virem a dedicar-se apenas à microempresa emergente. As motivações apresentadas são: a busca da
satisfação pessoal, a detecção de uma oportunidade, a motivação solidária, a obtenção de um
rendimento extra ou o vontade de inovar. Aqui trata-se sobretudo de empreendedorismo de
oportunidade.
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A decisão de criar um negócio quando já se é trabalhador por conta própria engloba 17% dos
entrevistados. São diferenciadas as circunstâncias e motivações que levaram estes entrevistados a
criar as microempresas em análise: mudança de estatuto, de prestador de serviços para empresário;
em resultado do sucesso de um negócio já existente e que se manteve em paralelo ao emergente;
abandono do anterior negócio por variadas razões, designadamente: insucesso da empresa;
desentendimentos com sócios; necessidade de novo desafio e de maior realização a nível pessoal,
pretendendo progredir na carreira de microempreendedor.
Em síntese, na lista das justificações para se enveredar pela criação de um negócio,
encontram-se, em grande destaque, as seguintes razões: ter um emprego; auferir uma fonte de
rendimento; ganhar autonomia financeira; adquirir estabilidade económica.

3.3. LIMITAÇÕES E DIFICULDADES NO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE EMPRESAS
A ideia de negócio surge, em regra, dos próprios microempreendedores e não de fontes
exteriores, como os meios de comunicação social, as instituições de fomento do empreendedorismo, as
organizações empresariais, os serviços de emprego ou outras. Por sua vez, os negócios idealizados
aproveitam, na maior parte dos casos, da experiência de trabalho ou de uma formação obtida por eles,
mas a sua concretização depende de duas outras condições: a disponibilidade de recursos materiais e
a existência de clientela. Se os recursos são reduzidos, o negócio pode ficar aquém do desejado e vir a
desmotivar o microempreendedor. As redes sociais e a capacidade de poupança são os recursos que
se mostram decisivos para viabilizar uma ideia de negócio.
Os recursos materiais são tão importantes para a concretização de um projecto de negócio
quanto os recursos imateriais, incluindo nestes um vasto conjunto de meios mobilizados pelo
microempreendedor, tais como as redes de conhecimentos, o saber de experiência, o apoio familiar e a
capacidade de realização e de liderança. Em regra, os recursos materiais disponíveis à partida são
insuficientes para concretizar a ideia de projecto pretendida e, por isso, a capacidade de mobilizar
outros recursos, institucionais ou informais, é decisiva. As estratégias para reforçar o negócio incluem
convidar para sócio alguém com experiência, bons conhecimentos ou capital, associar informalmente
ao negócio familiares directos ou pessoas de confiança que possam colaborar em determinadas
tarefas, manter-se ligado às instituições que serviram de incubadora ao negócio como, por exemplo,
um departamento universitário.
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Quanto ao financiamento ele é um problema comum a muitos microempreendimentos. Como
se viu, a estratégia mais frequente é a de acumular recursos, designadamente através da poupança ou
do sobre-trabalho, mas também convidando sócios com mais recursos para o negócio. Mas quando
isso não basta, uma atitude cautelar típica consiste em não recorrer ao crédito bancário, considerado
mais caro e arriscado que o crédito a particulares. Então, o recurso muito comum consiste em pedir
dinheiro emprestado a parentes próximos, embora cientes de que esta modalidade de crédito comporta
também algumas limitações. Talvez por estas razões esteja muito generalizado o recurso a ajudas
institucionais pelo facto de serem bastante mais favoráveis que o crédito bancário, embora, por vezes,
sejam mais exigentes em requisitos e meios de prova, o que torna os processos de financiamento
relativamente pesados e demorados.
Sobre os montantes de financiamento, o estudo mostra que os negócios são, em regra, de
montante muito reduzido (até 10.000 euros), embora existam empreendimentos de maior vulto em que
quase sempre se combina capitais próprios com ajuda institucional, ou capitais próprios com
financiamento bancário, ou a mistura das três modalidades de financiamento.
Como dissemos atrás, o recurso muito generalizado a ajudas institucionais é uma evidência do
estudo. O que se passa é que os interessados em criar uma microempresa procuram beneficiar dos
programas públicos de apoio a essas iniciativas, quer através de linhas de financiamento específicas,
quer através de outras facilidades, como sejam a redução de encargos, alívio das garantias e menores
formalidades. Porém, a informação sobre ajudas institucionais nem sempre está fácil e
competentemente disponível e, por isso, os microempreendedores têm de recorrer a vários
expedientes, tais como a consulta a parentes e amigos, consulta a técnicos e profissionais, recurso à
Internet, recurso a instituições mediadoras ou pela consulta directa das instituições. Em muitos casos,
os contactos havidos mostraram também que os custos do apoio concedido eram elevados em termos
de condicionamento da actividade.
A análise mostra que há um conjunto diverso de dificuldades e obstáculos ao longo do
processo, seja ao nível individual, da empresa ou ligado ao contexto externo. As principais dificuldades
das empresas são de: 1) carácter financeiro, decorrentes da crise económica (elevada concorrência,
baixo volume negócios, atrasos nos pagamentos) e da ausência de um fundo para garantia bancária;
2) elevado nível de burocracia, designadamente a morosidade de aprovação de licenciamentos e; 3)
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custos decorrentes da constituição de empresas (fiscais, segurança social, outros). As dificuldades
referidas conduzem os empreendedores a alterar e a readaptar o projecto inicial.
A maior parte das decisões estratégicas e pontuais referidas pelos empreendedores para
ultrapassar problemas/obstáculos visam resolver problemas financeiros ou de tesouraria corrente. Em
muitos casos estamos perante estratégias de sobrevivência das empresas, o que explica um conjunto
elevado de tomadas de decisões, designadamente, o sobre-trabalho do empreendedor e a sua não
remuneração numa fase inicial, ou o recurso a decisões de menor legalidade como a não declaração
completa de rendimentos. A falta de recursos e a necessidade de adaptação ao mercado levam muitos
dos microempreendedores a mudar e a readaptar o projecto inicial. Como pano de fundo deste quadro
de mudanças e de readaptações, temos a envolvente externa e a crise económica do país.
As expectativas iniciais dos microempreendedores revelam-se, em muitos casos, relativamente
elevadas. Quando se passa para a fase da concretização do projecto, a realidade e os desafios que
surgem no dia a dia mostram-se, em muitos casos, difíceis de ultrapassar. As razões que apontam para
explicar esta situação são várias: necessidade de um maior investimento em equipamentos de
produção; morosidade nas decisões por parte das entidades públicas; dificuldades no recurso aos
empréstimos bancários; fraco apoio ao empreendedorismo; dificuldades na obtenção da informação e
documentação necessária para início da actividade empresarial.
Os principais obstáculos apontados pelos responsáveis das entidades entrevistadas podem-se
dividir em problemas a nível individual e da envolvente externa. A nível individual realçam-se os
seguintes: ausência de cultura empreendedora; falta de perfil empreendedor; pouca flexibilidade e
capacidade de adaptação e de inovação; falta de capacidade empresarial, nomeadamente de gestão,
liderança e sentido comercial.
Na envolvente macro ou externa, destacam: excesso de burocracia; informação dispersa; falta
de articulação entre serviços públicos; atrasos na concessão de licenciamentos, na análise dos
projectos e na transferência dos subsídios e capitais de risco; legislação desajustada da realidade,
restritiva e não adequada às microempresas; dificuldades no acesso ao crédito; falta de experiência e
capacidade empresarial dos investigadores e tecnólogos.
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3.4. AVALIAÇÃO DOS NEGÓCIOS PELOS EMPREENDEDORES
Relativamente à avaliação que os empreendedores fazem dos seus negócios, isto é, as suas
percepções sobre as razões do sucesso ou insucesso da sua empresa, destacamos os pontos fortes e
fracos, por forma a percebermos o que resultou melhor ou pior no projecto de criação da empresa.
Os pontos fortes mais valorizados são: os recursos humanos, designadamente as
competências da equipa e o conhecimento do sector onde trabalham; as competências comerciais e
inter-pessoais do empreendedor que permite criarem relações estreitas com os seus clientes; as
variáveis de Marketing, designadamente a qualidade e inovação dos seus produtos e serviços e a
política de preços competitiva; e, ainda, outros pontos fortes como sejam a boa parceria societária
estabelecida, a localização da empresa, a satisfação pessoal e o gosto que sentem na actividade.
Como principais pontos fracos destacam os seguintes: escassez de competências técnicas e
experiência no sector; falta de competências comportamentais; localização e instalações da empresa;
limitações financeiras e; outros pontos fracos, tais como as dificuldades de relacionamento entre o
empresário e os organismos do Estado, devido ao excesso de burocracia e à morosidade na
tramitação dos processos de apoio.
Conscientes

das

fraquezas

identificadas

nas

suas

empresas,

a

maioria

dos

microempreendedores (89%) reconhecem a necessidade de intervenções para melhorar o negócio, ao
nível: da estratégia empresarial (69%), com a necessidade de procederem a investimentos e a
alterações no modelo de gestão que melhorem a sua competitividade; dos mercados (59%), que passa
pela expansão para novos mercados e pelo aproveitamento de novas oportunidades de negócio, bem
como pela maior divulgação da sua empresa, nomeadamente na Internet; das competências e
experiência (40%), apostando mais na sua formação e na contratação de novos profissionais; e das
finanças e tesouraria (29%), aumentando o volume de facturação, reestruturando passivos e saldando
dívidas.
Sobre as necessidades de formação e lacunas de conhecimento apresentadas pelos
microempreendedores, estas incidem sobretudo sobre a área económico-financeira, da gestão
comercial e da promoção e divulgação, quer da empresa, quer dos seus serviços e produtos.
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4. CONCLUSÕES E PROPOSTAS FACILITADORAS DO EMPREENDEDORISMO
Muitos dos entrevistados evidenciam uma clara preferência pelo trabalho por conta própria,
sobretudo pelo sentimento de autonomia e de liberdade individual que a gestão da sua própria
empresa proporciona. Os poucos que optariam por trabalhar por conta de outrem estão em situações
económicas difíceis, pelo que trocariam a incerteza de rendimentos em que hoje se encontram pela
regularidade de um salário. Na maioria dos casos estamos perante um empreendedorismo de
necessidade, ou seja, como resposta a uma situação de desemprego, ou outra situação desfavorável.
Como resultado do estudo, emergem um conjunto de propostas para criar condições
facilitadoras e estimuladoras do empreendedorismo, que podem ser organizadas em torno de três
eixos:
• Eixo 1) Melhorar apoios materiais e imateriais a iniciativas microempreendedoras
Para além dos apoios financeiros às microempresas que devem ser mais diversificados e
similares aos que são oferecidos a empresas de maior dimensão, há que definir apoios imateriais que
tenham em atenção a especificidade do microempreendedorismo. Os serviços de apoio personalizados
e competentes, disponibilizados de forma integrada desde o início do processo e adaptados aos
diversos públicos a que se destinam são essenciais para assegurar, não só o aparecimento de um
cada vez maior número de microempreendedores, como também uma maior taxa de sobrevivência dos
seus projectos empresariais e, consequentemente, uma maior eficácia dos dinheiros públicos que são
disponibilizados para os apoiar.
• Eixo 2) Adequar envolvente institucional às microempresas
Para evitar a “fuga” de projectos microempreendedores para a economia informal, paralela ou
subterrânea, é necessário reduzir os custos de contexto e os encargos fiscais e com a segurança
social das novas micro empresas nos primeiros anos de actividade, de forma a melhorar as condições
para a “travessia” desses primeiros tempos que são, quase sempre, os mais difíceis. Por outro lado,
urge criar uma nova mentalidade na Administração Pública, que deverá ter um papel facilitador e
regulador da actividade empreendedora e não uma função de mero controlo burocrático castradora da
iniciativa empresarial, que acaba por matar muitas ideias à partida. A qualidade dos serviços públicos e
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do atendimento dos seus funcionários deverá ser continuamente melhorada, pelo que os processos e
procedimentos dos organismos públicos com responsabilidades nesta matéria deverão ser revistos,
simplificados e comunicados de forma acessível e transparente aos seus destinatários.
• Eixo 3) Desenvolver uma maior cultura empreendedora
Ficou evidente ao longo do trabalho que é necessário incentivar a cultura empreendedora,
mudança que é um processo complexo, de muito longo prazo (muitas vezes, atravessando várias
gerações) e para o qual é necessária persistência e uma acção contínua por parte de toda a sociedade
civil. Ao Estado compete, pela definição das suas políticas públicas, apoiar estes processos de
mudança cultural e as iniciativas que, nesse sentido, possam vir a ser desenvolvidas por diversos
parceiros credíveis. A maior valorização do trabalho por conta própria, a maior assumpção de riscos e a
redução de estigmas e preconceitos inibidores da actividade microempreendedora são exemplo de
pretensões subjacentes a este objectivo específico.
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ABSTRACT
En los momentos actuales se valora de forma significativa la imagen de las personas, organismos,
instituciones y empresas. Indudablemente las nuevas empresas no pueden ser ajenas a esta tendencia
y precisan crear su propia imagen que siempre irá unida a la imagen que refleje el empresario. Por lo
tanto éste tiene que tener especial cuidado en determinar qué tipo de imagen quiere ofrecer.
Una buena imagen representa una primera ventaja competitiva que, por sí sola es insuficiente, pero
que predispone favorablemente a aquellas personas, empresas o instituciones que se dirigen a la
nueva empresa para iniciar contactos con ésta. Crear una imagen de la nueva empresa es una tarea
de todo el personal y especialmente de sus directivos. Muchos emprendedores desconocen los
parámetros a considerar en la formación de la imagen de la nueva empresa, otros una vez “diseñada”
esta imagen no la mantienen o, lo que sería de desear, no la mejoran.
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Para sustentar todo ello nos apoyamos en un estudio realizado a 54 nuevas empresas creadas en el
año 2005 en Vigo (Pontevedra), España, y analizamos algunos de los parámetros importantes en la
formación de su imagen empresarial. Ello nos permite obtener unas conclusiones sobre esta faceta de
las nuevas empresas que no siempre se cuida desde los primeros momentos.
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1.

INTRODUCCIÓN

Desde los últimos años del pasado siglo y hasta la actualidad se valora de forma significativa la imagen
de las personas, organismos, instituciones y empresas. Sirve como tarjeta de visita para quienes
quieren acercarse o tener una valoración previa. Indudablemente las nuevas empresas no pueden ser
ajenas a esta tendencia y precisan crear su propia imagen que siempre irá unida a la imagen que emite
el empresario. Por lo tanto éste tiene que tener especial cuidado en determinar qué tipo de imagen
quiere ofrecer.
Una buena imagen de la empresa representa una primera ventaja competitiva que, por sí sola es
insuficiente, pero que predispone favorablemente a aquellas personas, empresas o instituciones que se
dirigen a la nueva empresa para iniciar contactos con ésta.
Crear una imagen de la nueva empresa es una tarea de todo el personal y de forma especial de sus
directivos. Para ello es necesario que éstos sepan transmitir a los trabajadores el sentimiento de que
son parte importante de la empresa y que la imagen de ellos es fundamental.
Muchos emprendedores desconocen los parámetros a considerar en la formación de la imagen de la
nueva empresa, otros una vez “diseñada” esta imagen no la mantienen o, lo que sería de desear, no la
mejoran.
Para sustentar todo ello nos apoyamos en un estudio realizado a nuevas empresas fundadas en el año
2005 en Vigo (Pontevedra), España, referido a su preocupación por crear, desde un primer momento,
una determinada imagen empresarial y analizamos la situación una vez que ha transcurrido su primer
año de vida.
Ello nos permite obtener unas conclusiones sobre esta faceta de las nuevas empresas que no siempre
se cuida desde los primeros momentos, en buena medida como consecuencia de que el empresario
emprendedor se preocupa más de los aspectos más cuantitativos de la puesta en marcha como son las
inversiones necesarias, financiación o producto-mercado, por poner un ejemplo.
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El objetivo que se persigue con este trabajo es realizar un estudio de la importancia que tiene para las
nuevas empresas la imagen que ofrecen al exterior, tanto a clientes, competidores, proveedores, así
como al público en general.
2. LA IMAGEN DE LA EMPRESA EN LOS MOMENTOS ACTUALES
A lo largo de los años la consideración de la imagen ha experimentado notables variaciones. Se ha
pasado de una escasa preocupación por la imagen que emitía la empresa, a la situación actual en la
que, incluso hay empresas que llegan a contratar a una persona conocida (habitualmente relacionada
con el cine, la canción o la moda) para que sea “la imagen” de un determinado producto. Se ha pasado
de una situación en la que no había preocupación por la imagen, a un “culto a la imagen” que en
algunos casos se puede calificar de excesivo. Entre estas dos situaciones extremas hay una pluralidad
de situaciones intermedias que la empresa debe considerar para determinar cual es la imagen que
desea proyectar.
¿En qué se sustenta la imagen de la empresa? En primer lugar tenemos que hacer la distinción entre lo
que se denomina imagen voluntaria y aquella otra imagen involuntaria que siempre proyecta la
empresa. En ambos casos la imagen puede ser positiva o negativa dependiendo de una serie de
factores que se sustenta en evocaciones, recuerdos, objetos…. en definitiva, en datos e informaciones
que condicionan las actitudes de las personas que las perciben.
La imagen involuntaria la proyectan todas las empresas sin que sean conscientes de que con su
actividad diaria, sus productos y servicios, sus instalaciones, el comportamiento de los miembros de la
empresa, etc. están contribuyendo a ello. Para muchas empresas ésta es su única imagen que, por
supuesto, no controlan, lo que entraña un gran riesgo en los casos en que sea negativa y una pérdida
de posibilidades cuando es positiva. Las consecuencias de ello son distintas en ambas situaciones.
En el caso en que se produce una imagen involuntaria negativa puede tener distintos orígenes que
podemos resumir en los siguientes:
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•

Los productos y/o servicios que oferta la empresa no se corresponden con lo que se
espera de ellos en cuanto a calidad, precio, expectativas, etc.

•

La atención al cliente es deficiente tanto en la acción de preventa, venta o postventa.

•

La falta de seriedad de la empresa en responder a los compromisos contraídos.

•

La imagen del empresario y de los directivos de la empresa no es acorde con las
características y cualidades requeridas.

•

Los propios trabajadores que no están contentos con la empresa o adoptan actitudes
negativas.

Cuando se produce una imagen involuntaria positiva supone desaprovechar la posibilidad de utilizar
la ventaja que ello confiere a la empresa
La imagen voluntaria es mucho más compleja en cuanto que supone una intención de proyección, no
sólo hacia el exterior de la empresa sino también hacia el interior de la misma y que, a su vez, tiene
una repercusión hacia el exterior. Las empresas que quieren tener una imagen voluntaria adecuada
precisan corregirla inmediatamente para que no anule el esfuerzo que están realizando para ofrecer
otro tipo de imagen.
No podemos olvidar que cuando la empresa trata de proyectar una determinada imagen tiene que tener
en cuenta que exista una concordancia entre lo que se desea transmitir y lo que perciben los demás ya
que esa imagen emitida pasa por diversos filtros que pueden distorsionar el mensaje. A este respecto
Ortigueira Bouzada en una conferencia pronunciada en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de la Universidad de Vigo (marzo 2000) ponía de manifiesto este hecho utilizando una
imagen altamente significativa de una obra de la literatura universal: D. Quijote lucha contra los molinos
de vierto porque en su mente percibe que son gigantes en una clara distorsión de la imagen.
Qué imagen quiere proyectar la empresa, cuáles son los elementos a considerar, cuáles son los
medios que va a utilizar para ello, qué acciones se van a desarrollar en los distintos momentos de la
vida de la empresa, son aspectos que hay que determinar a priori, antes de proceder a realizar ninguna
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acción encaminada a establecer la imagen empresarial. Una vez que se emite una determinada
imagen, resulta muy difícil y costoso cambiarla, sobre todo si se trata de mejorar una mala imagen
empresarial.
3. LA IMAGEN DEL EMPRESARIO: REPERCUSIÓN EN LA IMAGEN DE LA EMPRESA
La empresa no sólo ofrece la imagen exclusiva de la propia empresa sino que también se ve
influenciada por la imagen que emite el empresario y los restantes miembros de la dirección. Esta
influencia es más marcada cuando se trata de pequeñas y medianas empresas jóvenes en cuyo caso
es frecuente que empresa y empresario se confundan. Por ello es fundamental que dediquemos
algunas reflexiones a la imagen del empresario como representación de los miembros que configuran
la dirección.
Para ello vamos a plantear algunas cuestiones encaminadas a determinar cuáles son los aspectos que
contribuyen a la formación de la imagen del empresario y que se perciben tanto en el interior de la
empresa como desde el exterior de la misma.
¾ Trayectoria empresarial
Una buena trayectoria empresarial no se refiere exclusivamente al éxito en los negocios, sino más bien
a la capacidad de dirigir con ética una empresa. Son muchos los empresarios que en un momento
determinado de tiempo fueron un ejemplo a seguir y transcurrido algún tiempo se ha visto que los
métodos utilizados no eran los más aconsejables.
Habitualmente, la trayectoria empresarial es el resultado del esfuerzo, la constancia, los conocimientos,
el trabajo bien hecho realizado día a día, unido a una cierta dosis de riesgo que hay que asumir. Por lo
tanto, podemos decir que es como una escalera que se va subiendo peldaño a peldaño. El mundo
empresarial reconoce todo ese esfuerzo y lo valor a través del éxito en el negocio.
¾ Carácter y tipo de dirección que ejerce en la empresa
Sabemos que existen muchos estilos de dirección que van desde el paternalista al autoritario, con toda
una gama intermedia más o menos próximos a cada uno de estos extremos. En los momentos actuales
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en los que cobra mayor importancia la implicación del personal de la empresa en las decisiones y
actividades que se realizan, una dirección autoritaria no se puede decir que sea el estilo más
adecuado. Sin embargo, sobre todo cuando se trata de empresas de carácter personalista, es el tipo de
dirección que con demasiara frecuencia ejerce el empresario. Saber delegar, escuchar a los
colaboradores, pensar que pueden tener buenas ideas, sirve de estímulo para implicarlos en la
empresa y que consideren a ésta como algo propio y no que se sientan únicamente como asalariados.
La dirección paternalista tampoco se puede considerar la opción más adecuada. A los trabajadores de
la empresa no les gusta que los traten como niños, sino que se les expliquen los motivos por los que se
toman determinadas decisiones, que se les reconozca su labor dentro de la empresa y que se cuente
con ellos como personas adultas.
El estilo de dirección que ejerza el empresario, en cierta forma viene marcado por su personalidad. Hay
personas que poseen un fuerte carácter, que consideran que están en poder de la verdad y por lo tanto
los demás tienen que hacer lo que ellos dicen sin más argumentos o explicaciones. Estas personas
tendrán el mismo comportamiento en la empresa y ejercerán una dirección autoritaria. Lo mismo
podemos afirmar en el caso opuesto con las personas de carácter paternalista, dubitativas, inseguras,
reflexivas, etc. Es muy difícil separar la forma de actuar dentro y fuera de la empresa
¾ Formación empresarial
Crear una empresa es una tarea compleja, mantenerla viva es una tarea heroica. Ambas requieren
tener valor, estar dispuesto a correr riesgos, a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, es decir,
vivir exclusivamente para la empresa, al menos durante sus primeros años, hasta que se afiance en el
mercado.
Sin embargo, con ser importantes los aspectos que hemos mencionado en el párrafo anterior, no es
menos importante la formación empresarial. Cuanto más completa resulte, menos riesgos correrá el
empresario. Frecuentemente se formulan comentarios sobre la valía y el éxito de un empresario
apoyada en la gran intuición que tiene para los negocios, apostillado con la indicación de que no tiene
estudios. Indudablemente es importante tener intuición para los negocios, pero ello no es óbice para
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que el empresario también posea una sólida formación. Ambas cosas unidas le proporcionarían un
mayor éxito.
Un empresario con una buena formación de base y que además se preocupa periódicamente de
actualizar sus conocimientos, ofrece una imagen de persona dinámica y actualizada, imbricada con el
entorno.
¾ Aspecto físico
Podríamos pensar que el aspecto físico del empresario es algo irrelevante a la hora de tomar
decisiones en la empresa y por supuesto, estamos de acuerdo con esta afirmación. No obstante
tenemos que pensar que el empresario tiene que relacionarse no sólo con los miembros de su propia
empresa, sino también con clientes, proveedores, competidores, organismos públicos y privados y en
general con las personas que conforman el entorno de la empresa.
Adoptar buenas decisiones, elaborar productos de calidad, ofrecer un servicio esmerado, no está
reñido con un cuidado aspecto físico. Cuando conocemos a una persona, durante los primeros 5
segundos realizamos inconscientemente una valoración previa en función de lo que vemos y que
siempre nos va a predisponer a favor o en contra. De acuerdo con ello, por qué no cuidar el aspecto
físico.
Pero hay que cuidar también el lenguaje verbal y gesticular y emplear el vocabulario adecuado y que
sea inteligible para los interlocutores. El lenguaje de los gestos también es muy significativo, muchas
veces se comunica más con un ademán que con las palabras.
¾ Forma de vida empresarial, social y familiar
Las relaciones sociales también juegan un papel importante en la elaboración de la imagen del
empresario y por lo tanto de la empresa. Tener una vida familiar ordenada, que sepa comportarse,
habitar en una vivienda digna, sin ostentaciones, etc. son aspectos positivos a considerar.
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Lo mismo podríamos decir de la vida social y empresarial que en muchas ocasiones lleva un cierto
grado de paralelismo. Asistir a actos sociales y culturales en los que pueda conocer y relacionarse con
otras personas vinculadas a la empresa puede ser una buena oportunidad. Es más fácil tener una
buena relación empresarial cuando existe un cierto grado de conocimiento o amistad con otros
empresarios.
Sin embargo, a este respecto hay que escoger cuidadosamente a qué actos o eventos es positivo
asistir. Algunos empresarios han entrado en el mundo del papel cuché asistiendo a todo tipo de actos a
los que también acuden los denominados famosos. Para éstos puede ser positivo, para un empresario
que reiteradamente se mueve en estos ambientes es negativo porque está ofreciendo una imagen
frívola.
A modo de reflexión se puede afirmar que la imagen del empresario es la suma, o la resta, de los
aspectos que hemos mencionado. Una reflexión a este respecto puede ser beneficiosa. ¿En que se
falla? Inmediatamente habrá que subsanarlo. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Como mínimo hay
que mantenerlos y, si es posible, realizar un esfuerzo para potenciarlos. Sólo así se puede conseguir
que esta operación arroje un resultado positivo.

4. PARÁMETROS A CONSIDERAR EN LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN EMPRESARIAL
Son varios los parámetros a considerar que son percibidos y valorados de distinta forma según se trate
de clientes, proveedores, competidores, etc. Sin ánimo de ser exhaustivos, presentamos algunos de los
factores que conforman la imagen empresarial:
¾ Productos/servicios: indudablemente la relación calidad/precio es fundamental, pero no por
ello hay que olvidarse del cuidado de la presentación (envase, embalaje).
¾ Nombre y logotipo: elegir un nombre que sea fácil de recordar, atractivo y que, si es posible
haga referencia a la actividad de la empresa. El logotipo permite identificarla con más facilidad.
¾ Instalaciones: especialmente cuando los clientes en especial y también los proveedores,
tienen acceso directo a la empresa. Cuidar las instalaciones, la decoración, la higiene, el
control de los ruidos, etc. contribuye a crear buena imagen.
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¾ Comunicación escrita: calidad de los folletos, cuidado de la correspondencia, de los
presupuestos que se envían, de las facturas y albaranes, sin olvidarnos del correo electrónico y
del diseño y actualización de la página web.
¾ Comunicación verbal: utilizar un vocabulario correcto y concreto, entendible por nuestros
interlocutores, evitar vulgarismos. Los gestos y posturas tienen que ser igualmente cuidados.
¾ El personal: su aspecto, el trato con el interlocutor tanto en la comunicación verbal como en la
gesticular.
¾ El marketing: ofrecer la realidad de la empresa y sus productos, no algo utópico. Ello no es
óbice para utilizar las facetas más positivas de la empresa.
5. LA IMAGEN EMPRESARIAL DE LAS NUEVAS EMPRESAS: ESTUDIO EMPÍRICO
Cuando nos encontramos ante la creación de una empresa, el emprendedor se ve desbordado por una
situación que le obliga a tener que tomar continuas decisiones sobre aspectos fundamentales para la
puesta en funcionamiento, posterior subsistencia y afianzamiento del nuevo negocio. La creación de
una imagen no siempre se considera como uno de esos aspectos fundamentales y por ello el
emprendedor se centra normalmente sólo en los aspectos más externos o visibles.
Con el fin de conocer la importancia que otorgan los nuevos empresarios a la formación de la imagen
de su nueva empresa, se ha realizado un estudio empírico sobre 54 empresas creadas en el año 2005.
Transcurrido el primer año de funcionamiento de estas empresas, se ha realizado una encuesta a
través de entrevistas personales que permitieran realizar valoraciones sobre aspectos concretos como
el aspecto físico o el vocabulario utilizado por estos emprendedores. Los resultados que se han
obtenido los presentamos a continuación.
5.1. LA IMAGEN DE LA PROPIA EMPRESA
La elección de un nombre con visión de futuro no es una preocupación para la práctica totalidad de los
emprendedores. Se plantean que la nueva empresa es ahora pequeña y local y su visión de futuro no
les lleva a suponer la posibilidad de llegar a mercados lejanos donde el nombre elegido pueda ser
aceptado y ofrecer una buena imagen de la empresa. Ante la pregunta ¿por qué se ha elegido ese
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nombre? Las respuestas que hemos obtenido de los empresarios emprendedores quedan reflejadas en
el siguiente cuadro 1.
CUADRO 1

%

ORIGEN DEL NOMBRE
Es el nombre del empresario

3,7

Es una combinación de nombre de los socios

3,7

Es una combinación del nombre y actividad

18,5

Hace referencia a la actividad

33,4

Hace referencia a una zona geográfica

16,7

Es original y diferente

24,0

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

Respecto a la búsqueda del logotipo es un aspecto poco tenido en cuenta por los nuevos
empresarios. Es más habitual preocuparse por escribir el nombre de la empresa de una forma peculiar
aunando de esta forma nombre/logotipo. Respecto a la pregunta formulada ¿la empresa tiene un
logotipo? las respuestas obtenidas (cuadro 2) son mayoritariamente negativas, según podemos
observar:
CUADRO 2

%

LOGOTIPO
No tiene logotipo

70.4

Si tiene logotipo:

29.6

Dibujo alusivo a la actividad

9.3

Figura abstracta

5.5
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La forma peculiar de escribir el nombre

14.8

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

Los productos con los que trabaja la empresa no siempre son elaborados por ella, en otros casos sí
son elaborados pero no envasados o embalados. Recogemos en el cuadro 3 los distintos
planteamientos sobre el cuidado de la imagen externa del producto y donde se puede observar que
sólo el 14,8% de las empresas se ha preocupado especialmente por el diseño de estos envases y
embalajes encargándoselo a profesionales.
CUADRO 3

%

ENVASE Y EMBALAJE
Es una empresa de servicios y no tiene

72.2

La empresa si tiene:

27.8

Se comercializa sin envase a otras empresas

9.3

Se ha diseñado en la empresa

5.5

Se ha encargado a profesionales externos

14.8

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

Las instalaciones son uno de los componentes de la imagen empresarial que tiene mayor fuerza. Sin
embargo, sólo se consideran importantes a la hora de crear una imagen cuando son el soporte físico
de las ventas (cuadro 4). Se cuida la decoración y se buscan los servicios de profesionales con mucha
más frecuencia en el caso de establecimientos de hostelería, por ejemplo. En la venta al por menor es
más habitual que el diseño lo realice el emprendedor con el apoyo de familiares y/o amigos. En el caso
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de las empresas de transformación o venta al por mayor este aspecto no está cuidado e incluso, el
propio despacho del empresario es una “oficina” muy deficiente.
CUADRO 4

%

INSTALACIONES
No se considera un factor importante en la imagen

9.25

Si se considera un factor de formación de imagen

90.75

La decoración la ha realizado:
El propio empresario con familiares - amigos

63.00

Se ha encargado a profesionales externos

27.75

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

Una parte complementaria de las instalaciones es el rótulo exterior que en este caso tienen todas las
empresas objeto de estudio (cuadro 5). Nuevamente se puede afirmar que se cuida más en las
empresas que están en relación directa con el cliente-consumidor final y en la mayoría de los casos se
utiliza el asesoramiento de la empresa que realiza el rótulo, a partir de una idea previa del
emprendedor o el diseño de éste ayudado por personas próximas.
CUADRO 5

%

RÓTULO EXTERIOR
No se considera un factor importante en la imagen

5.55
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Si se considera un factor de formación de imagen

94.45

El diseño lo ha realizado:
El propio empresario con familiares – amigos

35.15

El empresario asesorado por la empresa rótulo

38.90

Se ha encargado a profesionales externos

20.40

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

Comunicación escrita: proporciona una imagen que se mantiene a lo largo del tiempo de una forma
inalterable y que debe tener una coherencia entre los distintos soportes de comunicación escrita
(cuadro 6). Los folletos no son necesarios en todas las empresas objeto de estudio, pero entre las que
los utilizan existen dos posiciones bien diferenciadas: unas los cuidan especialmente (calidad del papel,
diseño, fotografías, etc.), mientras que para otras empresas carecen de relevancia y se limita a
sencillos folletos o fotocopias que aportan una información más o menos amplia.
CUADRO 6

COMUNICACIÓN ESCRITA

%

FOLLETOS:
Están elaborados y se cuida su imagen

49.95

Sólo son una herramienta y no se cuida su imagen

29.70

No son necesarios en esta actividad

20.35

CORRESPONDENCIA:
Se dispone de papel y sobres timbrados
No es nada relevante
No la requiere esta actividad

59.20
7.40
33.40

FACTURAS Y ALBARANES:
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Se dispone de papel y sobres timbrados

66.7

No es nada relevante

33.3

CORREO ELECTRÓNICO:
La empresa tiene correo electrónico

57.35

La empresa carece de correo electrónico

42.55

PÁGINA WEB:
La empresa tiene, con información amplia y actual

24.05

La empresa tiene, sencilla y no se actualiza

12.95

La empresa no tiene

63.00

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

En la correspondencia, la práctica totalidad de las empresas disponen de papel y sobres con el nombre
y logotipo (si lo tienen) de la empresa, al igual que ocurre con las facturas y albaranes. No obstante
existen algunas que descuidan esta faceta y sustituyen los datos de la empresa por su impresión
informática al tiempo que el contenido del escrito. La forma de redacción con mucha frecuencia pone
de manifiesto el poco cuidado, o la posible ignorancia, en las formas y normas de redacción de la
correspondencia comercial.

En la correspondencia, la práctica totalidad de las empresas disponen de papel y sobres con el nombre
y logotipo (si lo tienen) de la empresa, al igual que ocurre con las facturas y albaranes. No obstante
existen algunas que descuidan esta faceta y sustituyen los datos de la empresa por su impresión
informática al tiempo que el contenido del escrito. La forma de redacción con mucha frecuencia pone
de manifiesto el poco cuidado, o la posible ignorancia, en las formas y normas de redacción de la
correspondencia comercial.
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Respecto a la comunicación escrita en soporte informático, se observa que un buen número de
empresas disponen de correo electrónico (57.35%) y que en este caso el cuidado estético y de
redacción es muy escaso.
Es más reducido el número de empresas que tienen página web, solamente el 37% del total y entre
éstas, el mayor porcentaje ofrecen una página web bien diseñada, con una amplia información sobre la
empresa y que se actualiza convenientemente. El 12,95% restante disponen de una sencilla página
que ofrece una información escasa sobre la empresa y sus productos, que se mantiene a lo largo del
tiempo sin sufrir ninguna actualización o variación.
La forma de comunicación verbal la hemos valorado a través de la conversación que hemos
mantenido al realizar la encuesta de forma personal (cuadro 7). A través de la mencionada entrevista
hemos podido comprobar que las personas de menor edad utilizan un lenguaje mucho más coloquial y
en el 85,10% de los casos emplean el tratamiento de “tu”. La mayoría de estos emprendedores
emplean un lenguaje correcto, si bien en algunas ocasiones (9.25%) incorporan a la conversación
mantenida con ellos “expresiones poco adecuadas”, aunque esta situación no se puede asociar a
ninguna franja de edad, como ocurre con el lenguaje coloquial.
CUADRO 7

COMUNICACIÓN VERBAL

%

Emplea un lenguaje coloquial

94.35

Utiliza el tratamiento de “tu”

85.10

Recurre a expresiones poco adecuada

9.25

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005
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Otro de los parámetros objeto de estudio es el relativo al aspecto y forma de vestir del personal de la
empresa (cuadro 8). Hemos podido comprobar que para la mayoría de las empresas es importante
(83,35%) y los empresarios se preocupan por que este personal cuide su aspecto, especialmente
cuando trata directamente con el público, vistiendo en algunas ocasiones uniforme. En las empresas de
transformación, o que tienen otras empresas intermediarias, la apariencia personal va vinculada a la
preocupación de cada una de las personas (37,10%), sin que intervenga la empresa marcando algún
tipo de directriz.
CUADRO 8

%

FORMA DE VESTIR DEL PERSONAL
No se considera un factor importante

16.65

Si se considera relevante:

83.35

El personal viste uniforme

12.95

Existen unas pautas sobre forma de vestir

33.30

Según el criterio del personal

37.10

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

La publicidad es una de las variables de mayor impacto a la hora de transmitir la primera imagen de la
empresa y de mantenerla y recordarla a lo largo del tiempo. La publicidad siempre está vinculada a los
productos y/o los servicios que ofrece la empresa, si bien en algunas de las empresas estudiadas no se
considera un factor de relevancia (7.40%), en buena medida porque la actividad que desempeñan está
vinculada a otra empresa de la que son proveedores (cuadro 9). En todos los casos, al tratarse de
empresas de pequeña dimensión, la inversión realizada en publicidad no es muy significativa y en la
mayoría de los casos (61,15%) se limita al propio local y su rótulo y a los vehículos de la empresa.
CUADRO 9
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%

LA PUBLICIDAD
No se considera un factor importante
Si se considera relevante:

7.40
92.60

Anuncios en medios de comunicación

18.50

Folletos en buzoneo

12.95

En el local y vehículos de la empresa

61.15

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

5.2. LA IMAGEN DEL EMPRESARIO
Nos hemos referido a la repercusión que tiene la imagen personal del empresario en la formación de la
imagen de la empresa, especialmente cuando se crea ésta y es de dimensiones reducidas. Empresario
emprendedor y empresa forman un conjunto único.
La trayectoria empresarial de los emprendedores que han sido objeto de estudio es variada (cuadro
10). En primer lugar analizamos la experiencia profesional previa como asalariados que posee la
mayoría de los emprendedores. Solamente el 20.3% carecen de un período de contacto con el mundo
empresarial previo a su faceta de empresarios. Entre los que sí aportan una experiencia profesional, la
mayoría la han adquirido en tareas de supervisión (55.6%), lo que les confiere una visión amplia de la
actividad empresarial, o en actividades de carácter funcional, en el 18,6% de los casos.
En relación a su experiencia como empresarios, la situación es muy diferente ya que el porcentaje se
eleva hasta el 44,7% los nuevos empresarios que se encuentran ante su primera experiencia como
tales. Este porcentaje es muy elevado por lo que supone de incremento de riesgo ante el inicio de una
actividad sin tener ningún tipo de práctica empresarial previa. Los restantes emprendedores ya aportan
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su experiencia como empresarios, bien en el mismo sector de actividad de su actual empresa o en otro
sector diferente. En ambos casos las diferencias no son especialmente significativas.
CUADRO 10

%

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y EMPRESARIAL
Sin experiencia laboral

20,3

Con experiencia laboral:

79.7

En tareas de supervisión

55.6

De carácter funcional

18.6

En otras funciones

5.5

Sin experiencia como empresario

40.7

Con experiencia como empresario:

59.3

En el mismo sector de actividad

31.6

En otro sector de actividad diferente

27.7

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

Respecto al tipo de dirección que ejercen en la empresa se puede afirmar que en la mayoría de los
casos ejercen una dirección participativa (77.8%) en la que se cuenta con las sugerencias y
aportaciones de los trabajadores. Son personas que no tienen un carácter autoritario, si bien hay que
tener presente que los primeros momentos de funcionamiento de la empresa requieren la continua
toma de decisiones rápida, lo que implica la limitación de tener en cuenta las sugerencias aportadas
(cuadro 11). La dirección paternalista es la menos utilizada (3.7%) y coincide con los emprendedores
de mayor edad y que han tenido experiencias anteriores.
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CUADRO 11

%

TIPO DE DIRECCIÓN
Autoritaria, por ser el propietario

7.4

Fuerte

11.1

Participativa

77.8

Paternalista

3.7

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

Si nos referimos a su formación empresarial se constata la fuerte presencia de emprendedores con
estudios universitarios de diplomatura y licenciatura, que totalizan el 63.1% de los nuevos
emprendedores, seguidos de aquellos que tienen estudios de formación profesional y estudios
secundarios, con un peso semejante (cuadro 12). Son muy pocos los empresarios que sólo tienen
estudios primarios.
CUADRO 12

%

FORMACIÓN EMPRESARIAL
Estudios primarios

5.5

Estudios secundarios

12.9

Formación profesional

18.5

Estudios universitarios:

63.1

Diplomatura

20.4

Licenciatura

42.7

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005
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También es importante conocer si estos emprendedores proceden de un entorno familiar de
empresarios (cuadro 13). Sin duda ninguna la tradición familiar influye sobre la vocación empresarial y
hace que esta actividad se considere como un reto posible de asumir. Los resultados obtenidos ponen
de manifiesto que un ambiente adecuado influye muy positivamente y es un aliciente para crear una
empresa (63.0%). Entre estos nuevos empresarios destaca el porcentaje de los que se apoyan en la
experiencia familiar en un determinado sector de actividad, para crear su empresa en ese mismo sector
de actividad (44.4%), frente a los que se introducen en un sector diferente.
CUADRO 13

%

TRADICIÓN EMPRESARIAL FAMILIAR
No hay tradición familiar

37.00

Si hay tradición familiar:

63.00

En el mismo sector de actividad

44.40

En otro sector de actividad

18.60

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

Respecto al aspecto físico de los emprendedores, aportamos una valoración subjetiva ya que este
estudio se ha realizado a través de una entrevista directa (cuadro 14). Existe una notable diferencia en
el cuidado personal dependiendo del tipo de actividad de la empresa. Cuando la relación con el cliente
es directa o la actividad es de carácter administrativo el cuidado de la imagen es mejor. Sin embargo,
en empresas dedicadas a la transformación o en aquellas en las que sus clientes son otras empresas,
no se observa tan marcadamente ese cuidado de la imagen. A ello hay que agregar la edad de los
emprendedores ya que los que tienen una menor edad ofrecen, en general, una imagen más informal.
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CUADRO 14

ASPECTO FISICO DEL EMPRENDEDOR

%

Forma de vestir formal

16.65

Forma de vestir informal

33.30

Forma de vestir sport

35.15

Ropa de trabajo

14.80

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a nuevas empresas 2005

La última de las variables que hemos mencionado, forma de vida, no ha sido contemplada en este
estudio porque supondría entrar en preguntas de tipo personal y se consideró que no era procedente.
No obstante hemos constatado que estos emprendedores asisten a algunos actos organizados por las
organizaciones empresariales (Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, Asociación de
Jóvenes Empresarios, Consorcio de la Zona Franca, etc.) aunque con escasa frecuencia. Argumentan
que les agradaría asistir pero que todo su tiempo lo ocupa su empresa.

6. CONCLUSIONES
Nos encontramos en la era del culto a la imagen y las empresas no son ajenas a ello, aunque no todas
muestran la misma preocupación por la imagen que emiten, especialmente al exterior. Con el fin de
conocer el grado de preocupación de las nuevas empresas por conformar una buena imagen, el
estudio empírico que se ha realizado nos permite obtener las conclusiones que exponemos a
continuación.
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Los nuevos empresarios eligen un nombre que haga referencia a su actividad, unido, frecuentemente,
al nombre del propietario; ello se complementa con un logotipo que reitera esta alusión al sector. En
otras ocasiones se busca un nombre original y diferenciado con respecto a la competencia y se apoya
en una figura abstracta. No obstante, la mayoría de las empresas no tienen un logotipo y entre las que
sí lo tienen, este si limita a una forma de escribir el nombre.
La presentación de los productos en lo relativo a envases y embalajes lo cuida la todas las empresas
que los precisan por su tipo de actividad y que mayoritariamente se ha encargado su diseño a
profesionales, aunque en algún caso es el propio empresario el que asume este diseño.
La decoración de las instalaciones se cuida en la mayoría de las empresas, pero la asume el
empresario ayudado por familiares y amigos. Sólo se contratan los servicios de profesionales cuando
son empresas de servicios en los que la decoración es determinante a la hora de crear un ambiente
agradable y es un componente importante en la competitividad de la empresa. Estas instalaciones se
complementan con la colocación de un rótulo exterior que casi en la misma proporción que en la
decoración, es encargado a profesionales; la mayoría son diseñados por el empresario con la ayuda de
personas afines y asesorados por la empresa fabricante.
Respecto a la comunicación, cuando es escrita en soporte papel, tanto en folletos, facturas y albaranes
o en papel y sobres timbrados se cuida en la mayoría de las empresas que consideran que es un factor
importante en la formación de la imagen de la empresa. Respecto a la comunicación a través del correo
electrónico, un porcentaje similar al anterior dispone de este medio de comunicación, si bien en este
caso no se cuida tanto la imagen, simplemente se considera una herramienta de comunicación directa
y rápida. Sólo un tercio de estas nuevas empresas dispone de página web, y la mayoría ofrece
información actualizada y de calidad, sólo en algunos casos esta página es muy sencilla. Utilizan un
lenguaje verbal coloquial que conlleva casi paralelamente el tuteo.
La empresa cuida la forma de vestir de sus empleados porque mayoritariamente la considera relevante
y por este motivo establece unas pautas sobre la forma de vestir, e incluso en algunas ocasiones se
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utilizan uniformes. Para actividades menos vinculadas con el entorno se deja al criterio del personal la
elección de su indumentaria.
Se completa la imagen de la empresa propiamente dicha con el tipo de publicidad que ofrece y que en
la mayoría de los casos se limita al propio local y los vehículos de la empresa. Son pocas las empresas
que insertan anuncios en los medios de comunicación o distribuyen folletos a través de los buzones.
Si nos centramos en el perfil de los empresarios emprendedores podemos sintetizarlo en personas que
aportan una experiencia laboral previa en tareas de supervisión y que disponen de experiencias
anteriores como empresarios. Ejercen un tipo de dirección participativa, son universitarios, se mueven
en un entorno familiar de empresarios y visten de manera informal o de sport. Además, les gustaría
asistir a actividades organizadas por asociaciones empresariales y, si no lo hacen con mayor
frecuencia es porque la nueva empresa les absorbe su tiempo.
En definitiva, podemos afirmar que la preocupación por ofrecer una imagen de la empresa es más
marcada cuando se trata de actividades directamente vinculadas con el mercado y no se cuida cuando
se trata de empresas proveedoras de otras empresas. La imagen del empresario se encuentra en
paralelo con las empresas que han creado.
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