Pequenas e Médias Empresas na Irlanda
Pequenos Negócios – Conceito e Principais instituições de Apoio aos
Pequenos Negócios

A Irlanda segue a definição padrão da União Europeia (UE) de uma Pequena e
Média Empresa (PME). As microempresas empregam menos de dez pessoas, têm um
volume de negócios anual inferior a € 2 milhões e o balanço total anual é inferior a € 2m.
As pequenas empresas empregam entre dez e cinquenta pessoas, têm um volume de
negócios anual inferior a € 10m e o balanço total anual é inferior a € 10 milhões. Já as
médias empresas empregam entre cinquenta e duzentos e cinquenta pessoas, têm um
volume de negócios anual inferior a € 50m e o balanço total anual é inferior a € 43 milhões.
Os Escritórios de Empresas Locais têm como objetivo promover o espírito
empresarial, fomentar a criação de empresas e desenvolver as micro e pequenas
empresas existentes para a criação de emprego e para fornecer acesso ao suporte de alta
qualidade para suas ideias de negócios.
A Enterprise Ireland oferece apoio a empresas com diferentes necessidades, tanto
para aquelas em fase inicial, como para aquelas que consideram ter potencial de
crescimento. Para se qualificar, os novos empreendimentos devem cumprir os seguintes
critérios:
•

Introduzir um produto novo ou inovador ou serviço aos mercados
internacionais;

•

Estar

envolvido

na

fabricação

ou

serviços

comercializados

internacionalmente;
•

Ser capaz de criar 10 postos de trabalho na Irlanda;

•

Serem liderados por uma experiente equipe de gestão;

•

Ter sede na Irlanda; e

•

Ter sido iniciada há menos de seis anos.

Na Irlanda, Câmaras de Comércio prestam apoio às PMEs procurando expandi-las
por meio da prestação dos seguintes serviços: oportunidades de networking internacional,
serviços de comércio a documentação, formação do comércio internacional, bem como a
facilitação de missões comerciais.

A Associação Irlandesa de Pequenas e Médias empresas (Isme) é um órgão
representativo independente para os proprietários de pequenas e médias empresas na
Irlanda. A Isme é gerida por pessoas que conhecem, entendem e acreditam na empresa de
pequeno porte.

Atividade empreendedora e ambiente de negócios
Apesar da taxa da atividade empresarial em estágio inicial (TEA) ter diminuído em
2012, ainda existe uma relativa ambição entre os empresários no país. Assim, a proporção
de pessoas na Irlanda que iniciaram um negócio diminuiu de 7,3%, em 2011, para de
6,1%, em 2012, e a classificação da Irlanda, em relação a outros países, também diminuiu.
A Irlanda está agora em 18º lugar entre os países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em uma perspectiva mais positiva, a taxa que
demonstra a interrupção nos negócios no país caiu. A taxa de 1,9% encontra-se abaixo da
média nos países da OCDE e é consideravelmente menor do que a taxa no país em 2011
(2,8%).
Os empreendedores bem-sucedidos e o sucesso no empreendedorismo continuam
a ter um status elevado para a sociedade irlandesa. Há uma percepção crescente, que os
meios de comunicação oferecem apoio aos empresários e suas atividades. O nível de
escolaridade entre os empresários em início de carreira na Irlanda é um dos mais elevados
a nível internacional. Mais da metade de todos os empresários em início de carreira estão
focados tanto nos mercados como em clientes externos.
O nível de expectativa de crescimento entre os empreendedores em estágio inicial
permanece elevado. A prevalência de proprietários de empresas estabelecidas na Irlanda,
de 8,3%, é maior do que nos países da OCDE e da UE. Em 2013, 6,2% da população
adulta na Irlanda estava engajada em empreendedorismo, enquanto 8,3% já possuía ou
geria um negócio estabelecido.
O empresário médio na Irlanda é homem, com alto nível de educação e está na
casa dos trinta anos. Para cada dez homens adultos envolvidos em empreendedorismo há
cinco mulheres. Geralmente ele começa um negócio para perseguir uma oportunidade e
opera no setor de consumo ou serviços. Além disso, ele visualiza um crescimento do
negócio e espera se tornar um empregador e ter clientes nos mercados de exportação. Em
2013, 43% dos adultos na Irlanda viram boas oportunidades para iniciar um negócio. 40%
deles foram impedidos de fazê-lo por medo do fracasso.

Facilitadores e restrições
De acordo com especialistas, os facilitadores mais fortes do empreendedorismo na
Irlanda, em 2012, foi o apoio do governo por meio das agências de desenvolvimento, ou
seja, a Enterprise Ireland and the City e a Country Enterprise Boards, as altas taxas de
desemprego percebidas no país, que fomentam a atividade empresarial e a imagem
positiva dos modelos de negócio na mídia, que favorecem o empreendedorismo. Por outro
lado, destaca-se as seguintes restrições: as dificuldades que cercam o acesso e
disponibilidade dos financiamentos; o clima econômico vigente e a recessão contínua, que
tem afetado negativamente a confiança das empresas e os gastos dos consumidores e a
falta de uma rede de segurança para os proprietários, caso haja falha no negócio.
Tendências ao longo do tempo
A Irlanda possui uma perspectiva diferente sobre empreendedorismo em períodos
distintos, que refletem, inclusive, as mudanças ocorridas no ambiente econômico.
O período de 2003 a 2008 foi caracterizado por altos níveis de atividade
empresarial, com a população mostrando percepções favoráveis para começar novos
negócios. A cultura e meios de comunicação eram incentivadores e o empreendedorismo
era considerado uma boa opção de carreira.
Um declínio geral na taxa de atividade empreendedora em estágio inicial começou a
ser percebida após 2010 e a porcentagem da população adulta que esperava tornar-se um
empreendedor diminuiu.
Após 2010, também houve um declínio na taxa que demonstra a intenção de iniciar
um negócio entre a população em geral, um declínio na percepção do empreendedorismo
como uma boa opção de carreira, e um aumento no empreendedorismo motivado por
necessidade.
Por outro lado, as melhorias internas percebidas no setor de inovação, entre aqueles
iniciam novos negócios, são muito positivas e sugerem uma melhoria na qualidade das
novas empresas que estão sendo iniciadas. Os empreendedores bem-sucedidos
continuam com o status elevado pela sociedade. Em 2013, 41% dos empresários na
Irlanda iniciaram um negócio para perseguir uma oportunidade e aumentar sua renda; 19%
o fizeram porque não tinham outra opção.

Desafios para o futuro
Os gestores dos níveis mais elevados do governo reconhecem o papel do
empreendedorismo como crucial para o estímulo à criação de emprego, para o aumento da
competitividade, para a inovação e para o dinamismo na base empresarial da Irlanda. É
vital que se crie um ambiente no qual uma boa ideia possa ser transformada num bom
negócio entre a população.
Atualmente, a percepção geral de oportunidades para iniciar um novo negócio na
Irlanda continua a um nível historicamente baixo e a aspiração para ser um empreendedor
permanece baixa. Por esse motivo, faz-se necessária uma abordagem dupla. Enquanto
houver foco em incentivar um maior número de pessoas a iniciarem negócios, também
existe a necessidade de apoiar os esforços na criação de empresas inovadoras, capazes
de crescer e enfrentar a concorrência internacional nos mercados domésticos e de
exportação.
De acordo com o Serviço Central de Estatística (CSO), em 2012 existiam 185.500
pequenas e médias empresas e estima-se que em 2015 existam cerca de 200.000 PMEs
no país. Elas correspondem a 99% das empresas do setor privado e são responsáveis por
70% da mão de obra empregada no país. Curiosamente, as PMEs irlandesas respondem
por apenas 50% do Produto Interno Bruto (PIB). Isto implica em produtividade de trabalho
significativamente menor nas PMEs, em particular nas empresas mais pequenas. Uma
razão para esta diferença é que a maioria dos trabalhadores é de empresas locais. Assim,
as PMEs são altamente dependentes da demanda local, que tem tido em uma baixa desde
2010. Outra razão é que a sua política industrial se concentra em atrair o investimento
estrangeiro direto. Consequentemente, muitas grandes empresas multinacionais criaram
entidades na Irlanda, aumentando assim a percentagem de empresas de maior dimensão
nas exportações e na economia global. Atualmente, os exportadores estrangeiros
representam 11% do emprego e compõem 38% do valor acrescentado bruto.
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