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INTRODUÇÃO
Empreendedorismo e desenvolvimento regional são fenômenos muito visíveis atualmente, tanto
entre os formuladores de políticas públicas quanto entre pesquisadores.  O empreendedorismo vem
sendo estudado pelo fato de trazer benefícios para a eficiência econômica e seu crescimento. É
reconhecido que os novos empreendedores estimulam a competição e a eficiência, e podem gerar e
disseminar novas idéias (BRUNO, BYCTHKOVA, ESTRIN, 2008).  Neste sentido, a formação de
uma nova empresa é uma expressão importante da atividade empreendedora, a qual é tanto
dependente da dinâmica regional quanto influenciadora dela (JOHNSON, 2004). Embora a nível
internacional haja relativamente muitos estudos que relacionam a formação de empresas com a
questão espacial (REYNOLDS et al.,1994; JOHNSON, 2004; VAN STEL, 2005; ASHCROFT et
al. 2007), no caso brasileiro esta temática necessita ser ainda desenvolvida. Definindo o
empreendedorismo como a criação de novas organizações, neste trabalho demonstramos como
estimar a taxa de formação de novas empresas além de objetivarmos responder duas perguntas de
pesquisa: (1) se existem clusters de taxas de formação de empresas nos municípios do Rio Grande
do Sul; e (2) se há modificação intertemporal dos clusters da taxa de formação de empresas no
período de 1996 a 2008 no estado?

METODOLOGIA
Para mensurar a taxa de formação de empresas foi utilizado o método da Taxa Ecológica (TE) de
formação de empresas. Para o cálculo da TE a partir dos dados da RAIS foi necessário adaptar a
metodologia proposta inicialmente por Johnson (2004) para o caso Inglês e posteriormente por
Canever et al., (2009) para o caso brasileiro.
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(1)
Tendo por base a TE dos municípios gaúchos, os regimes espaciais e sua dinâmica foram estimados
através da Análise Exploratória de Dados Espaciais.O objetivo desta metodologia é apresentar a
distribuição espacial.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Figura 1 – LISA para as taxas de formação de empresas 1996 e 2008

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Conforme os mapas mostram, em 1996, existiam poucas concentrações de clusters espaciais para o
RS. Já em 2008 há pelo menos dois grandes clusters espaciais.

CONCLUSÕES
Os resultados evidenciaram que em 1996, existiam poucas concentrações de clusters espaciais para
o estado gaúcho. No entanto, a magnitude da relação espacial aumentou muito de 1996 para 2008,
indicando que houve uma ampliação da importância da dimensão espacial em relação à taxa de
formação de empresas nos municípios gaúchos. A partir da variável em estudo, foi possível
verificar o padrão de distribuição geográfica dos clusters no RS, e concluir que no estado está
ocorrendo uma mudança na dinâmica empresarial.
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