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Menos intuição, mais conhecimento
Na visão do professor José Dornelas, para se ter sucesso nos negócios é preciso ir além da vontade de acertar

Há diferença entre os empreendedores
da década de 80 e os de hoje? Segundo
o professor de empreendedorismo do
curso de MBA da Universidade de São
Paulo, José Dornelas, há muitas di-
ferenças, sim. "A maior delas, na minha
opinião, é que os empreendedores do
passado tinham mais chances de errar.
Quando algo não dava certo, eles
mudavam o rumo e ainda assim tinham
como seguir em frente. Hoje, o tiro tem
que ser certeiro", diz. Confira o que
Dornelas pensa sobre a arte de
empreender:

© O que chamou mais a atenção em
seus novos estudos sobre empreen-
dedorismo no Brasil?

O fato de a maioria dos brasileiros ainda

seguir muito a intuição na hora de abrir um

negócio. Ao contrário do passado, porém, eles

já usam o planejamento como ferramenta de

gestão assim que a empresa começa a se de-

senvolver. A conclusão que se tira é que os

empreendedores preferem agilizar o início do

negócio e colocar a engrenagem para funcio-

nar, para depois se.preocupar com o plane-

jamento formal.

© Esse comportamento não segue na

contramão dos estudos modernos?

Num primeiro momento parece contra-

ditório, mas o pesquisador americano Amar

Bhide, por exemplo, encontrou algo muito pa-

recido entre os empreendedores responsáveis

pelas empresas americanas que mais crescem

entre as 500 listadas pela Inc. Magazine.

©A que o senhor atribui o sucesso
nos negócios de algumas pessoas e
o fracasso de outras com caracte-
rísticas tão semelhantes?

Acredito que a trajetória de sucesso nos

negócios não está tão ligada às características

psicológicas dos empreendedores, mas sim à

forma como eles gerenciam suas empresas e

se envolvem no ambiente corporativo. Não é

porque uma pessoa tem perfil empreendedor

que será bem-sucedida. Muitas outras variáveis

devem ser levadas em conta, entre elas, o

conhecimento do ramo, a formação de uma

boa rede de relacionamentos, a atualização

constante e o domínio das novas tecnologias,

além de uma sólida educação formal.

"Adaptabilidade é a
receita do empreende-
dor moderno. Em time
que está ganhando
se mexe, sim"

em dia, um empreendedor
para chegar ao sucesso
quais diferenciais?

Ter visão de longo prazo, pois não se pode

construir algo pensando no mercado do

momento, mas sim em como ele será daqui a

alguns anos; saber identificar as oportunidades

inovadoras que realmente farão a diferença;

ter habilidade para montar um time de

primeira linha, liderá-lo e motivá-lo sempre

que necessário; cultivar relacionamentos para

se tornar conhecido e poder capitalizar sobre

as dificuldades; desenvolver conhecimentos de

gestão e ir muito além da vontade e da

coragem para vencer. Por fim, é preciso não

temer os desafios e ter paixão pelo que se faz,

porque só razão e muito trabalho não bastam.

©No que os empreendedores de
à frente de empresas com

pouco mais de uma década diferem
dos grandes homens de negócios que
passaram à história?

A maior diferença, na minha opinião, é que

os empreendedores do passado tinham mais

chances de errar. Quando algo não dava certo,

eles mudavam o rumo e ainda assim tinham

como seguir em frente. Hoje o tiro tem que ser

certeiro. A concorrência e a velocidade das

mudanças são muito fortes. O empreendedor

deve considerar sempre novas estratégias para

ganhar escala, como aquisições, fusões ou até

mesma a venda da empresa.

©Quais as principais armadilhas
o sucesso traz aos negócios?

Acreditar que as receitas do passado são

válidas para o presente e permanecerão

válidas no futuro. Adaptabilidade é a recei-

ta do empreendedor moderno, que deve mo-

dificar suas estratégias assim que o am-

biente mudar. E isso tem ocorrido cada vez

mais rápido. Em time que está ganhando

se mexe, sim!

© Como se diferenciar num mundo
cada vez mais igual?

Inovação é a palavra mais importante. Todo

empreendedor deveria se perguntar: "No que

eu inovo?" Se não obtiver resposta, é bom

repensar se a empresa está no caminho certo.
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