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INTRODUÇÃO:

Conforme as pesquisas destacam, as atividades empreendedoras são vistas como

um importante motor do desenvolvimento das economias (Fontenele, 2010; Sarfati, 2013).

Nas últimas décadas o conceito de Ecossistema Empreendedor (EE) foi criado e se

consolidou (Dionisio et al., 2018). Contudo, os indicadores destinados a medir os EE não

avançaram na mesma medida que seus conceitos e teorias (Rovere et al., 2021).

Felizmente, no Brasil, apesar de serem escassos, eles não são inexistentes e o Índice de

Cidades Empreendedoras – ICE (ENAP, 2022), se traduz numa importante base de dados

a ser explorada, com a finalidade conhecermos melhor os fatores-chave da atividade

empreendedora.

O ICE foi desenvolvido a partir de uma parceria entre a Endeavor e a Escola

Nacional de Administração Público - ENAP. Seu objetivo é fornecer um quadro teórico com

seus respectivos indicadores para se analisar os ecossistemas empreendedores das 100

cidades mais populosas do Brasil. Esse estudo se torna ainda mais relevante em se

tratando de um país como o Brasil, com grandes dimensões e grandes disparidades

econômicas entre cidades e regiões (Stam & van de Ven, 2021).

Ao analisarmos esses ecossistemas empreendedores, com suas características

distintas, será possível traçar algumas evidências que podem auxiliar as demais cidades

que não participaram do estudo a focar esforços em fatores importantes para o

fortalecimento de seus próprios ecossistemas, podendo então torná-las mais

empreendedoras a partir do desenvolvimento de planos de ação com base evidências

encontradas.
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METODOLOGIA:

A fim de contextualização, vale ressaltar que o Índice de Cidades Empreendedoras

(ICE) se dá por um documento que estuda as melhores cidades para empreender no

Brasil. A pesquisa é realizada anualmente desde 2014 - com exceção dos anos de 2018 e

2019 - e toma como base para entendimento 7 pilares diferentes, analisando 63

indicadores relevantes. Tais indicadores foram escolhidos e analisados a fim de receber

um agrupamento específico, de maneira a construir cada um dos pilares; cada um dos

pilares foi escolhido a partir de uma análise fatorial e é responsável por metrificar os

diversos aspectos que englobam o empreendedorismo nas cidades presentes no ranking.

Para compreensão dos pilares e indicadores, foi construído um framework, que pode ser

acessado clicando neste1.

Apesar da existência de uma construção muito completa, por conta da pouca

utilização de dados nos meios municipais, estaduais e até mesmo federais, a maior

dificuldade no desenvolvimento do documento se deu justamente pelo recolhimento dos

indicadores necessários para formação dos 7 fatores dos pilares e, então do próprio índice

geral das cidades empreendedoras. A Figura 1 apresenta os 7 fatores ou dimensões do

ICE.

Figura 1. Fatores determinantes apresentados pelo ICE.

Fonte: ENDEAVOR e ENAP (2020, p. 8)

Com a finalidade de analisar profundamente cada um dos pilares, houve o auxílio

da plataforma de análise de dados Google Data Studio. Ademais, o dashboard

desenvolvido facilita o cuidado com os dados e os torna mais compreensíveis visualmente.

Para acessar o material construído na ferramenta, basta acessar o seguinte2. A Figura 2

apresenta um exemplo do dashboard criado para coleta, análise e visualização dos dados

do ICE.

2 Ver https://datastudio.google.com/reporting/fd77ef7b-9f03-44f4-8d40-39d2fac9a956
1 Ver https://miro.com/app/board/uXjVOH4GnXE=/?invite_link_id=988634160437
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Figura 2. Exemplos do Dashboard criado para análise dos indicadores do ICE.

Fonte: ENDEAVOR e ENAP (2020). Elaborado pelos autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Dessarte, o ICE busca analisar quais aspectos envolvem uma cidade a fazem ser

um local favorável e propício para o empreendedorismo, com o objetivo de compreender

toda a esfera de contingentes que acabam fazendo com que o Brasil não seja um país tão

desenvolvido e focado em inovação e empreendedorismo.

Segundo os autores do relatório, é de suma importância que o ambiente externo ao

empreendedor proponha uma atmosfera de viabilidade e segurança, para que este tenha

acesso a recursos e condições de fazer seu negócio se tornar grande e duradouro. Assim,

é possível também construir um paralelo entre o ICE e o conceito de Lócus de Controle

(Asante & Affum-Osei, 2019), que se dá a partir de uma aura que pretende metrificar a

percepção do empreendedor acerca da responsabilidade do acontecimento de eventos, se

próprias dele mesmo – interno – ou pertencente a fatores não necessariamente

controláveis por si – externo (Coleta, 1979).

Por conseguinte, para, então, contemplar os aspectos da análise fatorial e da

análise de agrupamento que compõem o ranking das 100 cidades mais empreendedoras
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disponível no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) e compreender cada uma das

colocações, analisado, de acordo com a realidade, se os números fazem sentido quando

colocados em exemplos mais pragmáticos, foi desenvolvido um dashboard interativo na

plataforma Google Data Studio. No dashboard, além disso, é possível comparar a situação

das cidades, tanto no ranking geral, quanto de acordo com os sete pilares; dessa forma,

faz-se possível compreender, visualmente, quais são os pontos mais latentes de melhoria

para que o empreendedorismo possa ser cada vez mais objeto de fomento na cidade em

questão.

Dentro do dashboard é possível pensar em diversas discussões acerca das

cidades, visto que existem cruzamentos de dados, informações sobre a localização da

cidade em relação aos grandes centros econômicos do país, sua recorrência de

posicionamento no ranking geral, entre diversos outros métodos de análise. Dessa

maneira, pode-se também comparar cidades semelhantes, a fim de compreender o que faz

com que uma das cidades seja mais relevante em certa determinante do que a outra;

podendo-se tirar conclusões específicas e baseadas em dados para cada cidade presente

no Índice de Cidades Empreendedoras.

Dessa maneira, um bom exemplo de análise possível é a partir do acesso à página

2 do dashboard, chamada “Cruzamento de Dados”, observando o top 25 cidades no

ranking geral e sua recorrência no top 25 de cada um dos 7 pilares do índice. Percebe-se

que nenhuma das 100 cidades esteve presente em ótimas posições em todos os pilares;

sendo Campinas, São José dos Campos, São Bernardo do Campo, Florianópolis e Recife

as únicas cidades a aparecerem no top 25 de 5 pilares - vide dados presentes na Figura 2.

Nessa análise, a determinante com maior discrepância em relação às demais, foi

Cultura Empreendedora, em que apenas a cidade de Recife está no top 25 dentre as

cidades mais recorrentes Uma das motivações para tal entende-se pela predominância de

empresas de grande porte, que acabam por ter um menor fomento ao empreendedorismo,

por conta da vasta disponibilidade de empregos; assim, em geral, observa-se que entre as

cidades com os maiores índices da determinante Cultura Empreendedora, estão aquelas

cujo tipo de empresa predominante é de pequeno porte.

CONCLUSÕES

Por conseguinte, após compreender minuciosamente o funcionamento do

dashboard e a análise dos dados ali presentes, entende-se que a busca por uma

taxonomia padrão que reflita em métricas de empreendedorismo é relativamente

pragmática e aplicável.
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Ao tratar-se da compreensão do Locus Externo de uma cidade, é possível tirar

conclusões de quais são os pontos latentes no local. Assim, partindo da premissa de

William Edwards Deming, que diz que o que não se mede, não pode ser gerenciado; é

possível concluir, por exemplo, que o entendimento de quais das métricas presentes nos

63 indicadores disponíveis estão baixas, por exemplo, pode levar à construção de planos

de ação concretos para a melhoria destes a curto, médio e longo prazo.

Dessarte, a partir do objetivo do projeto de pesquisa iniciado em setembro de 2021,

que constitui a existência de uma taxonomia padrão para o fomento do

empreendedorismo, assim como sua análise com fins de replicação, conclui-se que os

estudos realizados na construção do Índice de Cidades Empreendedoras podem ser

utilizados como indicadores que constroem a taxonomia padrão de uma cidade

empreendedora.
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