
Saiba quais são as atitudes e as
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para você conseguir transformar o
seu sonho em realidade
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ocê acredita que o fator
mais importante para
alcançar o sucesso no
mundo dos negócios é

saber administrar bem a sua em-
presa? Pensa que o principal é
dominar a técnica para formar o
preço de venda, controlar o es-
toque, organizar o fluxo de cai-
xa e divulgar produtos e serviços
com eficiência? Então, fique es-
perto, espertíssimo. Se você qui-
ser tornar-se um vencedor, com
"V" maiúsculo, como Bill Gates,

l da Microsoft, e Michael Dell, da

empresa de computadores que
leva o seu sobrenome, ou como
os brasileiros Rolim Amaro, da
TAM, morto em 2001, e Luiz Sea-
bra, da Natura, precisará rever
muita coisa do que aprendeu so-
bre o sucesso empresarial depois
de ler esta reportagem.

Ao contrário de tudo o que lhe
ensinaram desde sempre, pesqui-
sas recentes realizadas em todo
o mundo, em particular, nos Es-
tados Unidos, mostram que o su-
cesso nos negócios depende prin-
cipalmente de nossos próprios >
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comportamentos, características e
atitudes, e não tanto do conheci-
mento técnico de gestão quanto se
imaginava até pouco tempo atrás.

"No fundo, o que conta na traje-
tória de um vencedor é o seu com-
portamento", afirma o consultor
baiano César Souza, sócio da ope-
ração brasileira do Monitor Group,
empresa internacional de consulto-
ria especializada em estratégia, e
autor do livro "Você é do Tamanho
de seus Sonhos" (ed. Gente, 31,90
reais, 183 págs.). "A formação téc-
nica e o conhecimento de adminis-
tração são fatores necessários, mas
não são suficientes para desencadear
a abertura de um negócio e nem le-
var um empreendedor ao sucesso."

LUGAR NENHUM - Longe de ser
uma exceção, a afirmação de Souza
reflete uma percepção crescente en-
tre os estudiosos do empreendedo-
rismo de que a chave do sucesso es-
tá, de fato, na postura de cada um de
nós. Assim como Souza, o consultor
Luiz Fernando Garcia, credenciado
pela ONU para formar educadores
de empreendedores no país e autor
do livro "Pessoas de Resultado - O
Perfil de Quem se Destaca Sempre"

(ed. Gente, 26,50 reais, 162 págs.),
também está convencido de que o
comportamento é decisivo para se
dar bem no mundo dos negócios.
Numa escala de l a 10, Garcia dá pe-
so l para a formação técnica de um
empreendedor e peso 9 para o com-
portamento. "O segredo de um ven-
cedor está na sua conduta, já que
as ferramentas de gestão estão dis-
poníveis no mercado."

7%
é o índice de mortalidade
de empresas cujos donos
passaram por programas

de desenvolvimento
comportamental

O consultor José Carlos Assis Dor-
nelas, professor visitante do Babson
College, dos Estados Unidos, um dos
principais centros de estudo sobre o
tema no mundo, e autor do livro
"Empreendedorismo - Transforman-
do Ideias em Negócios" (ed. Cam-
pus, 65 reais, 304 págs.), é mais um

exemplo da força com que a nova
tendência se instalou no país. "A
maioria dos cursos de empreendedo-
rismo no Brasil concentra-se no de-
senvolvimento de um plano de ne-
gócios", afirma Dornelas. "Isso é um
equívoco, porque o conhecimento
isolado das ferramentas de adminis-
tração não leva a lugar nenhum."

PSICANÁLISE - O caso do enge-
nheiro químico Daniel Li, 29 anos,
ilustra com perfeição como o com-
portamento é capaz de influenciar os
resultados no mundo dos negócios.
Considerado como um "empreende-
dor em série" (serial entrepreneur,
em inglês), em razão de sua capaci-
dade de criar novos negócios, Li não
conseguia transformá-los em suces-
so duradouro. Ele foi um dos primei-
ros a instalar call centers no país e
abriu uma empresa de distribuição
de frutos do mar em São Paulo, mas
nunca ficou rico. Após a fase de im-
plantação dos projetos, Li perdia a
motivação para tocá-los. "A ideia só
me empolgava quando era nova",
afirma. "Depois, queria partir para
novos desafios e abandonava tudo."

Sintomaticamente, a solução do
problema de Li não veio com a reali-

LIÇÕES DE MESTRES Se você tivesse que escolher uma única atitude ou comportamento que considera

Alair Martins
Fundador e presidente do Grupo Martins

CONHECIMENTO
"A melhor maneira de um
empreendedor alcançar o
sucesso é tomar as decisões
com pleno conhecimento do
que faz. Uma boa dose de
juízo também é importante,
porque o sucesso de ontem
e o de hoje não garante
o futuro de ninguém."

António Maciel Neto
Presidente da Ford na América do Sul

CORAGEM
"Na minha opinião, coragem é
indispensável para o
empreendedor alcançar o
sucesso. Coragem para
assumir riscos, tomar decisões
difíceis e mudar quando
necessário. Relacionamento
pessoal é a característica que
sempre deve ser aperfeiçoada."

Artur Grynbaum
Vice-presidente da rede O Boticário

VISÃO
"O empreendedor é uma
pessoa que 'enxerga' em um
mercado no qual os outros
apenas 'olham',Tem disposição
de realizar as suas ideias. Não
adianta apenas saber planejar.
Tem que saber fazer a orquestra
tocar, independentemente de
ter ou não partitura."
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zação de um curso de MBA numa es-
cola de renome, mas por meio de ses-
sões semanais de psicanálise. Graças
à terapia, Li diz que pôde se conhe-
cer melhor e avaliar as consequên-
cias de seu comportamento, que
lembrava o de um adolescente que
se cansa de sua bicicleta nova ou de
seu carro O Km após a primeira vol-
ta no quarteirão. "Tive que reconhe-
cer que perdia grandes oportunida-
des ao deixar meus negócios de la-
do", afirma. "Percebi que precisava
buscar novos desafios nos próprios
negócios e não fora deles."

Hoje, o mais recente empreendi-
mento de Li, a Pixel Software, volta-
da para o desenvolvimento de siste-
mas que permitem a simulação de
cortes de cabelo e maquiagens em
computador, vai de vento em popa -
e até agora, quatro anos após a sua
criação, ele se mantém firme no le-
me. "Quem não reconhece os pró-
prios erros não se desenvolve", diz Li.

Como você pôde constatar, a solu-
ção do problema de Li não teve na-
da a ver com conhecimento técnico
de gestão. Era uma questão compor-
tamental, cuja solução estava ao al-
cance de suas mãos e dependia ape-
nas dele - e de mais ninguém. E,

graças às mudanças que adotou em
suas atitudes, hoje é um sério candi-
dato a integrar o seleto clube dos
empreendedores bem-sucedidos
num futuro não muito distante.

No entanto, como não poderia dei-
xar de acontecer numa questão tão
complexa, a percepção de que o com-
portamento é o fator mais importante
para o sucesso trouxe novas dúvidas
aos especialistas. Será que é possível
identificar qual é o comportamento
que distingue os empreendedores de
sucesso dos demais? Qual é o DNA
dos vencedores? O que os faz diferen-
tes de todos os outros?

METODOLOGIA - Um estudo reali-
zado pela Mc Ber & Company, do
psicólogo David Mc Clelland, um
dos pioneiros no estudo do compor-
tamento dos empreendedores, e pe-
la Management Systems Internatio-
nal, empresa de consultoria com se-
de em Washington, identificou dez
características fundamentais para
um empreendedor conquistar o su-
cesso, como iniciativa, persistência e
comprometimento com o negócio.
Além disso, a pesquisa identificou
também a necessidade de o em-
preendedor correr riscos calcula- >

indispensável a um empreendedor para conquistar o sucesso, qual seria? E por quê?

Horácio Lafer Piva
Presidente da Fiesp

INSTINTO
"Estou convencido de que o
sucesso depende de um
talento natural, do instinto
poderoso e quase inexplicável
que os empreendedores têm
para identificar novidades,
oportunidades. Será esse o
'espírito animal'de que nos
falou Adam Smith?"

Ivo Hering
Presidente da Cia. Heríng

INOVAÇÃO
"A capacidade de inovar é
muito importante. Hoje, o
mundo muda muito rápido e o
empreendedor precisa validar
suas estratégias e ações, para
permanecer competitivo e
dinâmico. Por isso, a
capacidade de reinventar o
próprio negócio é tão vital."

Raul Anselmo Randon
Diretor-presidente da Empresas Randon

OUSADIA
"Mais do que o capital, a
ousadia combinada com a
determinação é o insumo
básico do empreendedor de
sucesso. Sem isso, ele não
consegue vislumbrar as novas
oportunidades que se
apresentam no mercado, que
está em constante evolução."
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dos, estabelecer metas, buscar infor-
mações, planejar, manter uma rede
de contatos e ser exigente quanto à
qualidade e a eficiência.

O estudo, adotado pela ONU há
15 anos, permitiu o desenvolvimen-
to de urna metodologia inédita de
capacitação de empreendedores.
Batizada com o nome de Empretec,
ela é aplicada hoje em 37 países, en-
tre eles, o Brasil. Aqui, é desen-
volvida com exclusividade e com
grande êxito pelo Sebrae, a entida-
de de apoio aos micro e pequenos
empresários.

RESPONSABILIDADE - De acordo
com o Sebrae, o índice de mortalida-
de das empresas cujos donos passa-
ram pelo Empretec é de apenas 7%
até dois anos depois do treinamento,
enquanto que, entre os empreen-
dedores que não tiveram uma expe-
riência do género, alcança 42% até o
segundo ano de existência da em-
presa, ou seja, seis vezes mais. "A
ideia é permitir que o empreendedor
se familiarize com as características
presentes nos empresários bem-suce-
didos para que ele possa desenvolver
seu próprio potencial", diz Luiz Car-

los Barbosa, diretor técnico do Sebrae.
Nem todo mundo, porém, concor-

da com as características identifica-
das pelo estudo que deu origem ao
Empretec. Existem, ainda hoje, diver-
gências significativas em relação ao
que é realmente indispensável para

PARA SABER MAIS Os dez livros de cabeceira do empreendedor

> Dominando os Desafios do
Empreendedor, de Sue Birley e Daniel F.
Muzyka, do Financial Times, R$ 75/334 págs.

> Empreendedorismo, Dando Asas ao Espírito
Empreendedor, de Idalberto Chiavenato,
Editora Saraiva, R$ 41,60/277 págs.

> Empreendedorismo, Transformando Ideias
em Negócios, de José Carlos Assis
Dornelas, Editora Campus, R$ 65/299 págs.

> Inovação e Espírito Empreendedor, de
Peter F. Drucker, da Thomson Pioneira,
R$ 65,80/378 págs.

> Mudar e Vencer, de Paulo Gaudêncio,
Palavras e Gestos Editora, R$ 24/120 págs.

> O Comportamento Empreendedor,
organização de Eduardo Pereyra,
EditoraSulina, R$ 24/216 págs.

> O Empreendedor, de Ronald Degen,
Makron Books, R$ 105/368 págs.

> Pessoas de Resultado, de Luiz
Fernando Garcia, Editora Gente,
R$ 26,50/153 págs.

> Você: a Alma do Negócio, de Roberto
Shinyashiki, da Editora Gente,
R$ 31,90/173 págs.

> Você é do Tamanho de seus Sonhos,
de César Souza, da Editora Gente,
R$ 31,90/183 págs.

alcançar o
sucesso na
arena empre-
sarial. E até as duas empresas que
realizaram o estudo original acaba-
ram por se desentender em relação
às suas conclusões antes mesmo que
o trabalho estivesse pronto.

Nesta reportagem, procuramos
nos concentrar somente nas caracte-
rísticas comportamentais, que não
envolvem aspectos gerenciais, como
a busca pela qualidade e o planeja-
mento do negócio incluídos na
metodologia do Empretec. Com base
em diferentes estudos realizados so-
bre o tema, selecionamos 11 carac-
terísticas e atitudes fundamentais
para um empreendedor alcançar o
sucesso - capacidade de sonhar,
paixão pelo que faz, iniciativa, cria-
tividade, curiosidade, tolerância a in-
certezas, coragem, disciplina, per-
suasão, persistência e humildade.
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Até há pouco tempo, de acordo
com o consultor José Dornelas, mui-
ta gente boa por aí acreditava que o
espírito empreendedor era algo ina-
to, que os vencedores já nasciam com
um diferencial e eram predestinados
ao sucesso nos negócios. Hoje em
dia, cada vez mais, as pesquisas
apontam no sentido de que o com-
portamento dos empreendedores
bem-sucedidos pode ser ensinado e
compreendido, em boa medida, por
qualquer pessoa. Os empreendedo-
res inatos existem, é claro. Ninguém
seria insano de negar sua existência.
Mas, segundo o consultor Luiz Fer-
nando Garcia, representam apenas
3% do total. De qualquer forma, diz
ele, só o ensino não basta para mu-
dar o comportamento. É preciso ter
uma visão da experiência para poder
atuar numa situação semelhante.

Os brasileiros, neste aspecto, le-
vam certa vantagem em relação a

outros povos. De acordo com uma
pesquisa realizada pela Global En-
trepreneurship Monitor, instituição
criada pela London Business School
e pelo Babson College, de Boston, o
Brasil ocupa a sétima posição, entre
29 países pesquisados, na lista dos
povos mais empreendedores do
mundo. Aqui, há um empreendedor
para cada sete pessoas da popula-
ção ativa, em busca de realização
pessoal, independência financeira e
principalmente sobrevivência. Já é
um sinal promissor.

Agora, confira abaixo quais são as
características e atitudes indispen-
sáveis para você se tornar um em-
preendedor bem-sucedido.

colégio estadual de Bauru, no interior
de São Paulo, lembrou a seus alunos
o aniversário do vôo pioneiro de San-
tos Dumont, em Paris, no início do sé-
culo 20. Ao terminar a conversa, um
dos alunos, então com 15 anos, per-
guntou: " Se tivemos um Santos Du-
mont e temos um país tão grande, por
que o Brasil não fabrica aviões?" O
adolescente era Ozires Silva, que em
1970 fundaria a Embraer, hoje uma
das maiores fabricantes de aeronaves
comerciais do mundo.

A história, contada pelo consultor
César Souza, do Monitor Group, de-
monstra a importância dos sonhos na
vida de um empreendedor bem-su-
cedido. Formado em administração
de empresas, com MBA pela Univer-
sidade de Vanderbilt, nos Estados

Unidos, Souza diz que os sonhos "so-
nhados com os olhos bem abertos"
representam o primeiro passo para
trilhar uma trajetória de sucesso. "Os
sonhos movem o mundo", afirma.
"Todas as grandes ações são fruto do
sonho de alguém."

O sonho de que fala Souza passa
longe do devaneio, do capricho infan-
til, da fantasia e de tudo o que fuja à
realidade. É um sonho focado, factí-
vel, ainda que seja ambicioso e ousa-
do. É um sonho que renova, mobili-
za, compromete, estimula a pensar e
a agir, com os pés no chão. Não é obra
do acaso. Requer gestos conscientes.
Se não houver ações claras e direcio-
nadas da sua parte, para transformar
os sonhos em projetos e em ações
concretas, não se iluda: tudo vai con-
tinuar exatamente do jeito que está.
Além disso, os sonhos devem ser di-
nâmicos. As circunstâncias mudam,
os sonhos e os desejos, também. Ou-
tra coisa: comunique os seus sonhos.
Muitos sonhadores não comparti-
lham seus sonhos com seus parcei-
ros e funcionários. "Quando não se
conhece o sonho, fica difícil se com-
prometer com a sua execução."

PAIXÃO PELO
QUE FAZ
s empreendedores de suces-
so são apaixonados pelo seu
negócio. Um dos principais

motivos de seu sucesso é que amam
o que fazem e fazem o que amam.
Entregam-se de corpo e alma a seus
projetos. Trabalham sempre com
emoção e excitação e procuram en-
contrar forças em si próprios para se-
guir em sua trajetória. Por isso, se vo-
cê não tem uma chama de paixão >
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o dia 23 de outubro de 1946,
o professor Sérgio Castro,
que lecionava Química num

CAPACIDADE
DE SONHAR

Brasil concentra-se no plano de negócios"



por um determinado tipo de negó-
cio, é melhor nem começá-lo. Se o
seu coração não estiver na coisa, vo-
cê não vai ficar muito tempo na are-
na empresarial. "Não paute a sua vi-
da só por dinheiro", diz o publicitá-
rio Nizan Guanaes, um dos mais
bem-sucedidos profissionais da área
no país. "Quem pensa só em dinhei-
ro não consegue sequer ser um gran-
de bandido ou um grande canalha,
porque tudo que fica pronto na vida
foi construído antes na alma."

novo negocio, para inovar. Segun-
do o psicólogo americano David Mc
Clelland, um dos pioneiros no estu-
do do comportamento dos empreen-
dedores, a necessidade de realização
é fundamental para alcançar o su-
cesso. Em sua pesquisa, Mc Clelland
constatou que os empreendedores
bem-sucedidos têm uma necessida-
de de realização maior do que a mé-
dia da população.

Em princípio, segundo o consultor
Luiz Fernando Garcia, todo ser huma-
no tem uma motivação natural para
realizar. Cabe a cada um de nós, na sua
opinião, usar tal potencial e direcio-
ná-lo, conforme o nosso desejo, à rea-
lização de tudo com o que sonhamos.

É como diz o psicólogo clínico e
professor de administração e lideran-
ça no Insead, na França, Manfred
Kets de Vries: "Existem três tipos de
pessoas no mundo: as que fazem
acontecer, as que vêem acontecer e
as que se perguntam o que aconte-
ceu - e todos nós sabemos em qual
categoria estão os empreendedores".

CRIATIVIDADE

empreendedor. Mas você não pre-
cisa ser um Professor Pardal para
conquistar o sucesso. A criativida-
de no mundo dos negócios pouco ou
nada tem a ver com a dos cientistas.
Ela está relacionada, na visão de
Daniel Muzyka, professor de capa-
cidade empreendedora do Insead,
na França, com o poder de estrutu-
ração de um negócio em torno de
uma oportunidade e de sua poste-
rior implementação. Um dos maio-
res elogios que uma inovação pode
receber, segundo Muzyka, é al-
guém dizer: "Isso é óbvio. Por que
não pensei nisso antes?"

O engenheiro e administrador de
empresas Ronald Degen, autor do li-
vro "O Empreendedor" (Makron
Books, 105 reais, 372 págs.), acredi-
ta que a criatividade nos negócios é
decorrente da observação de inúme-
ras empresas, de associações de ideias
e da experiência trazida por nossos su-
cessos e fracassos. "As pessoas são ex-
postas diariamente a centenas de em-
preendimentos, mas a grande maio-
ria só vê anúncios e fachadas", diz
Degen. "Só os verdadeiros empreen-
dedores identificam oportunidades
atrás dos anúncios e das fachadas e as
razões para seu sucesso ou fracasso."

do Insead, é ter a capacidade de

identificar, explorar e capturar o va-
lor das oportunidades de negócios
existentes no mercado. Trata-se, se-
gundo o consultor José Carlos As-
sis Dornelas, do Babson College,
dos Estados Unidos, da parte mais
difícil da atividade empreendedora.
Dornelas diz que a oportunidade é
como um velho sábio, barbudo, bai-
xinho, careca, que passa ao lado da
gente, sem que ninguém o note.
Quando percebemos que ele pode
nos ajudar, tentamos correr deses-
peradamente atrás dele e, com as
mãos, tocá-lo na cabeça para abor-
dá-lo. Mas, finalmente, quando
conseguimos tocar na cabeça dele,
ela está toda cheia de óleo e os nos-
sos dedos escorregam sem conse-
guir segurar o velho, que vai embo-
ra. Quantas vezes já não deixamos
o velho passar? Os empreendedores
de sucesso "agarram o velho" com
as duas mãos, logo no primeiro ins-
tante, e procuram usufruir o máxi-
mo que podem de sua sabedoria.

Para o engenheiro e administra-
dor Ronald Degen, o empreende-
dor nunca deve se cansar de obser-
var negócios, na constante procura
por novas oportunidades, seja no
caminho de casa, do trabalho, nas
compras, nas férias, lendo revistas,
jornais ou vendo televisão. De acor-
do com Degen, deve ser curioso e
atento a todos os tipos de informa-
ções, porque sabe que suas chances
melhoram quando o seu conheci-
mento aumenta.

Em geral, considera-se que há oi-
to fórmulas para facilitar o processo
de identificação de oportunidades:
identificação de necessidades, ob-
servação de deficiências, tendências,
derivação da ocupação atual, procu-
ra de outras explicações, exploração
de hobbies, lançamento de moda e
imitação do sucesso alheio.
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ualquer empreendedor que
seja digno do nome tem que
ter iniciativa para criar um

INICIATIVA

criatividade e a inovação são
características praticamente
indissociáveis do espírito

chave para ser um empre-
endedor bem-sucedido, de
acordo com Daniel Muzyka,

CURIOSIDADE

"Os empreendedores são movidos a paixão;



ta de lidar com a incerteza, afirma Pe-
ter Drucker, o papa da administração
de empresas, jamais será um em-
preendedor bem-sucedido. Na ver-
dade, dificilmente conseguirá se
destacar em qualquer atividade, na
função de capitão de transatlântico,
que tem a responsabilidade pela to-
mada de decisões, porque a essência
de qualquer decisão é a incerteza.

Isso não significa que é preciso
ter estômago para enfrentar situa-
ções de altíssimo risco. De acordo
com Drucker, os empreendedores
que alcançaram êxito não são toma-
dores de risco. O que eles fazem é
definir os riscos que precisam cor-
rer e procurar minimizá-los o máxi-
mo possível. "Os inovadores de su-
cesso são conservadores, e têm que
ser", afirma Drucker. "Não se con-
centram nos riscos, mas sim nas
oportunidades."

Júnior, da Tigre Tubos e Conexões,
de produzir produtos de PVC. De
acordo com o consultor Idalberto
Chiavenato, autor do livro "Em-
preendedorismo - Dando Asas ao
Espírito Empreendedor" (ed. Sarai-
va, 41,60 reais, 277 págs.), Hansen >
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mpreender, é preciso não ter
ilusões, é algo arriscado por
definição. E, se você não gos-

o final da década de 50, nin-
guém acreditou no projeto
do empresário João Hansen

CORAGEM E
OUSADIA

TOLERÂNCIA
A INCERTEZAS

entregam-se de corpo e alma a seus projetos"



foi a uma feira de plástico, em Hano-
ver, na Alemanha, e comprou os
equipamentos necessários para ini-
ciar a sua produção no país. Hoje, a
Tigre f atura l bilhão de reais por ano
e está presente em 90% dos municí-
pios brasileiros. Dá para entender do
que estamos falando?

O empresário Ricardo Bellino
(leia entrevista na pág. 34), autor
do livro "O Poder das Ideias" (ed.
Campus, 27 reais, 180 págs.), afir-
ma que, sem coragem e ousadia,
uma grande ideia não acontece, fi-
ca no nível da abstração. Você não
pode pecar pela omissão, diz ele,
por não ter esgotado todos os re-
cursos. "As pessoas têm medo de
ouvir um não", afirma Bellino. "Por
isso, não correm riscos."

Você pode ter medo, é claro. E
deve conscientizar-se disso e não
tentar negá-lo. De acordo com o psi-
quiatra Paulo Gaudêncio, que atua
como consultor de empresas, é pre-
ciso respeitar o medo. "Quem quer
ser empreendedor deve saber que
isso dá medo", afirma Gaudêncio.
"Mas esse medo é essencial, por-
que não vai deixá-lo superestimar
suas forças."

Segundo Bellino, a adrenalina que
o medo provoca, muitas vezes, fun-
ciona como um combustível para
suas ideias. "Você precisa da adre-
nalina para caçar, para conquistar,
para conseguir as coisas", afirma.
Ele acredita que deixar de levar
adiante uma ideia por falta de cora-
gem é como ir para uma guerra com

a certeza de que você vai morrer. "É
claro que essa possibilidade sempre
existe, mas, para sobreviver, para
que tudo dê certo, você precisa acre-
ditar que sairá vivo."

consultor Ronald Degen diz que, co-
mo tudo na vida, o sucesso de um atle-
ta como Joaquim Cruz ou de um pia-
nista como Arthur Moreira Lima é
função direta do esforço que eles fize-
ram durante muitas horas diárias de
treinamento e por toda uma vida." Os
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mundo dos negócios não di-
fere do mundo dos esportes
ou do mundo das artes. O

DISCIPLINA

"Se você não gosta de lidar com a incerteza,



empreendedores bem-sucedidos não
esperam até que recebam o beijo da
musa e esta lhes dê uma ideia brilhan-
te", afirma, por sua vez, Peter Druc-
ker, o guru da moderna administra-
ção. "Eles se põem a trabalhar."

As afirmações de Drucker e De-
gen resumem a dura, duríssima, ba-
talha dos empreendedores em bus-
ca da concretização de seus sonhos.
Como afirmou o economista Mil-
ton Friedman, da Universidade de
Chicago, nos Estados Unidos, não há
almoço grátis. Quem começa a em-
preender com a ideia de que irá con-
seguir grandes realizações num cur-
to espaço de tempo, com certeza vai
fracassar. Os empreendedores so-
mente terão sucesso se se apoiarem
na disciplina. É preciso ter devoção,
comprometimento de tempo e esfor-
ço para fazer a empresa crescer.

Quase sempre os empreende-
dores, mesmo aqueles muito bem
sucedidos, trabalham de 12 a 16 ho-
ras por dia e não raro sete dias por
semana. Quem investe tantas horas
em trabalho sacrifica muitos aspec-
tos de sua vida, principalmente o la-
zer e a família. O preço da indepen-
dência pode ser muito alto. Para
muitos, alto demais. Mas, para pou-
cos, vale a pena arriscar.

tora do Instituto Empreender Endea-
vor, de São Paulo, dedicado à forma-
ção de empreendedores e à difusão
da cultura empreendedora no país,
deve ter a capacidade de contagiar
as pessoas com seus planos e ideias.

l Ele deve saber dar uma boa canta-

da. "No instituto, quando chega um
empreendedor, todo mundo facilita
a vida dele, atende aos seus pedi-
dos, porque ele sabe se relacionar
com fornecedores e clientes como
ninguém", diz ela.

Segundo a professora Rita Gun-
ther McGrath, da divisão de orga-
nização gerencial, da Universida-
de de Colúmbia, nos Estados Uni-
dos, os empreendedores bem-suce-
didos são brilhantes no uso de seus
contatos pessoais para criar opor-
tunidades valiosas de negócios.
Tendem a ser lobistas dedicados e
incansáveis.

O empresário Ricardo Bellino, re-
presentante do americano Donald
Trump no país, diz que as pessoas
precisam acreditar que você é capaz
de concretizar uma ideia. Ele afirma
que uma ideia só se torna grande
quando convence de fato as pessoas.
Quem dá dimensão para a ideia não
é você; é quem a escuta e a compra.

que possuir uma dose extra de per-
severança, de acordo com o consul-
tor César Souza, do Monitor Group.
Afinal, por incrível que pareça, é co-
mum sermos desestimulados a rea-
lizar nossos objetivos até mesmo por
quem deveria estar do nosso lado.

Em outras oportunidades, por uma
série de razões, nós mesmos pensa-
mos em desistir de nossos empreen-
dimentos. A história nos mostra, po-
rém, que os grandes vencedores che-
garam ao topo do pódio justamente
porque tiveram a persistência neces-
sária para concretizar os seus sonhos.

O craque de basquete america-
no Michael Jordan, por exemplo, foi
cortado do time da escola. O cientis-
ta Albert Einstein não sabia falar até
os 4 anos; só aprendeu a ler aos 7.
Chegou a ser expulso do colégio e
não conseguiu ser admitido na Esco-
la Politécnica de Zurique. Em 1944,
a diretora da agência de modelos
americana Blue Book Modeling dis-
se à candidata Norma Jean Baker:
"É melhor você fazer um curso de
secretariado ou arrumar um mari-
do". Norma, depois, tomou-se mais
conhecida como Marilyn Monroe.
São apenas alguns casos que mos-
tram como a persistência é capaz de
mover montanhas.

A perseverança, porém, não sig-
nifica que você deve insistir num er-
ro, caso tenha adotado uma estraté-
gia equivocada para realizar o seu
sonho. Em alguns momentos, é pre-
ciso, efetivamente, mudar. "Como
empreender é algo parecido com uma
montanha-russa, em que se alter-
nam bons e maus momentos, o em-
preendedor terá pela frente grandes
desafios", afirma Marília Rocca, do
Instituto Empreender Endeavor.
"Para chegar lá, é preciso persistir
na trajetória definida previamente,
confiar no negócio e buscar as me-
tas estabelecidas."

za, diz tudo a respeito deste item:
"Quando você acredita que já ganhou
começa a perder terreno". Foi assim,
segundo Souza, que a Varig perdeu a
liderança do mercado para a TAM, e
a Volkswagen, para a Fiat. >
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uem está em busca do su-
cesso, de acordo com Marí-
lia Rocca, fundadora e dire-

PERSUASÃO

inda que seja apenas para
vencer a torcida contrária, os
realizadores de sonhos têm

ma frase do presidente da
Nestlé, Ivan Zurita, menciona-
da pelo consultor César Sou-

PERSISTÊNCIA

HUMILDADE

jamais será um empreendedor de sucesso"



A conquista do sucesso, diz ele,
pode ser um dos maiores obstáculos
à realização de seu sonho. A tendên-
cia do vencedor é se acomodar, repe-
tir as mesmas soluções que deram
certo uma vez e rejeitar as novida-
des. Além disso, o sucesso cria situa-
ções novas, com as quais nem sem-
pre as pessoas estão preparadas pa-
ra lidar: inveja, ciúmes, ressentimen-
tos. É preciso saber administrar tais
energias para evitar o erro da maio-
ria: ficar preso em suas armadilhas.

Entre as principais armadilhas do'
sucesso, Souza destaca: a vaidade
pessoal, a acomodação, a repetição
do que deu certo no passado, a oni-
potência, a perda de sensibilidade, a
busca de conselhos de pessoas erra-
das, a falta de autodomínio (dinhei-
ro, poder, bens de consumo extrava-
gantes, hábitos desregrados). Talvez
o melhor exemplo de uma vítima do
sucesso seja o ex-jogador de futebol
argentino Diego Maradona. Ele se
deixou deslumbrar pelo sucesso e,
como se sabe, teve casamentos des-
feitos, suspensão por uso de doping
na Copa do Mundo e precisou se tra-
tar numa clínica cubana para tentar
abandonar o vício da cocaína.

Para evitar as armadilhas do suces-
so é preciso entendê-lo como um ins-
trumento e não como fim em si mes-
mo, reconhecer a participação dos ou-
tros em suas vitórias, cercar-se de gen-
te que tenha coragem de dizer verda-
des. Saber, enfim, que o sucesso de
hoje não garante o sucesso do futuro.
"O sucesso é ser feliz", diz Souza, em
referência ao psiquiatra Roberto Shi-
nyashiki, autor de best-sellers.
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cutivos, mas qualquer pessoa tem a necessidade de empreender. Os indiví-
duos são, assim, solicitados a apresentar resultados, seja em sua vida profis-
sional, seja em sua vida pessoal.

Faça o teste abaixo para você avaliar se tem atitudes empreendedoras. É
bastante simples, mas lembre-se de relacionar as situações propostas no teste
à forma como você atuou em experiências que já viveu e não à forma como
você pensa que atua. Depois, confira o resultado no final.

I « Quando você pensa no seu futuro,
você consegue:
a) Imaginar de forma clara e específica co-
mo estarão seus negócios daqui a dois anos
b) Ter apenas uma ideia, uma noção
preliminar de como estarão seus ne-

gócios no futuro, porque não é possí-
vel prever as mudanças do cenário
económico
c) Definir clara e especificamente o ce-
nário de seus negócios pelo menos cin-
co anos à frente
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oje em dia, pode-se notar a crescente exigência de uma conduta em-
preendedora em qualquer atividade. Não apenas empresários ou exe-

Você tem as atitudes de um
empreendedor bem-sucedido?
Responda às perguntas abaixo e descubra se tem boas
chances de tornar-se um vencedor no mundo dos negócios

POR Luiz FERNANDO GARCIA*

"É preciso entender o sucesso como um instrumento



2. Quando você pensa no seu futuro,
e em suas possibilidades de vida,
você:
a) Se apoia em ideias condicionadas por
dados de realidade
b) Se apoia em ideias condicionadas por
seus desejos
c) Não se importa muito com o que é fac-
tível, porque acredita que o importante é
o seu desejo em relação ao futuro

3« Quando você pensa em futuros
negócios ou oportunidades, você
prefere:
a) Pensar em ideias inovadoras que sur-
preendam o consumidor por sua capaci-
dade de descobrir coisas nas quais nin-
guém havia pensado antes
b) Pensar em ideias de negócios que cor-
respondam a necessidades de mercado
c) Pensar em ideias de negócios que
darão certo porque você sempre pen-
sou naquilo e nunca ninguém viabilizou
tal ideia

4. Quando você se depara com um
problema que depende de outros fatores
e não apenas de sua atuação, você:
a) Aguarda que os outros fatores en-
caminhem a situação para depois poder
decidir o que fazer
b) Atua imediatamente no problema eli-
minando todas as dificuldades/compli-
cadores que dependem de você
c) Espera que outras pessoas atuem e
resolvam as dificuldades antes de
você, porque acredita que nenhuma
ação vai adiantar antes que a situação
se tranquilize

5. Quando você se depara com uma
situação de desafio, você:
a) Sente-se atraído pelo desafio e en-
volve-se rapidamente, avaliando apenas
os pontos mais importantes da situação
b) Se preocupa, e prefere o "caminho"
de menor dificuldade
c) Prefere a opção de menor estresse e
maior tranquilidade, mesmo que isso re-

presente esperar uma próxima situação
para envolver-se

6. Quando você se prepara para uma
situação nova, você:
a) Pensa e elege prioridades que de-
finirão a sua atuação
b) Avalia a situação na sua cabeça e
toma a decisão conforme sua forma de
atuar
c) Escreve os prós e os contras, definin-
do um "mapa de percurso" com priori-
dades de ação

7. Quando você se vê em uma situação
em que nada do que você pensou deu
certo, você:
a) Prorroga suas atitudes em relação ao
caso para avaliar seu envolvimento
b) Mantém a situação e adota rapida-
mente novas formas de agir, com ações
flexíveis para superar o problema
c) Interrompe a situação o mais breve
possível para tomar outro caminho,
porque "se não deu certo é sinal de que
não era para ser"

O. Quando define um objetivo e por
razões que não previa depara com difi-
culdades para realizá-lo, você:
a) Permite-se estabelecer novos objetivos
imediatamente, mesmo que sejam dife-
rentes e divergentes dos anteriores
b) Começa logo a pensar em mudar os
objetivos estabelecidos
c) Flexibiliza as ações pensadas, mesmo
que isso atrase a realização, mas dificil-
mente perde o objetivo de vista

9. Quando alcança um objetivo im-
portante para sua vida, você:
a) Continua acreditando que deve eco-
nomizar sempre, mesmo que necessite
de algo para sua recompensa pessoal
b) Procura se recompensar com algo im-
portante, o que, pensando bem, funciona
como um reforço para novas realizações
c) Não dá muita importância e coloca-se
rapidamente em outras situações

AVALIAÇÃO
De l a 3 respostas que melhor Indicam
uma conduta empreendedora de sucesso:
Você possui uma conduta precária na
orientação para resultados, inibindo as-
sim seu potencial empreendedor. Neste
caso, sugere-se que você busque cur-
sos de desenvolvimento do comporta-
mento empreendedor e se disponha a
exercitar comportamentos de visão,
construir mapas de percurso ou planos
de ação, ter persistência e manter o
comprometimento com seus objetivos.
Você pode, até mesmo, procurar par-
ceiros ou sócios que possam comple-
mentar os aspectos nos quais você
seja "fraco".

De 4 a 6 respostas que melhor Indicam
uma conduta empreendedora de sucesso:
Você possui algum potencial empreen-
dedor orientado ao sucesso, mas deve
exercitá-lo e desenvolvê-lo, pois ele pre-
cisa ser melhorado. Neste caso, você
pode buscar trabalhos e cursos de de-
senvolvimento para identificar aspec-
tos deficitários dos seus comporta-
mentos de visão, de aceitação de desa-
fios, de persistência e comprometimen-
to. E, além disso, você deve sempre
contar com ferramentas como o plano
de negócios e mapas de percurso.

De 7 ou mais respostas que melhor indicam
uma conduta empreendedora de sucesso:
Parabéns, você possui um forte poten-
cial empreendedor de sucesso, mas deve
utilizar-se sempre de ferramentas que
apoiem suas decisões frente a situações
que envolvam riscos, pois seu perfil pos-
sui uma forte tendência a desafios que,
apesar de positivos para a conduta
empreendedora de sucesso, precisam
ser bem avaliados.
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*Luiz Fernando Garcia é o autor do livro Pessoas de Resultado
- O perfil de quem se destaca sempre e especializado na for-
mação de empreendedores

e não como um fim em si mesmo"




