
O empreendedorismo é o alicerce do
desenvolvimento sócio-econômico,
não só pelo fato de canalizar
investimentos que geram empregos,
mas, também, por contribuir para o
aumento da competitividade e para
a melhoria dos produtos e serviços,
além de promover diversas mudanças
sociais.

Dono da sétima posição do ranking
dos países com o maior número
de pessoas que abrem negócios,
de acordo com pesquisa do Global
Entrepreneurship Monitor (GEM)
realizada no ano passado em 37
países, que reúnem 2/3 da população
mundial e que detêm 90% do Produto
Interno Bruto (PIB) do planeta,
o Brasil, no entanto, parece estar
distante dessa realidade. Dos 13
milhões de empreendedores iniciais,
com até três anos e meio de atividade,
quase a metade (6 milhões) se lançou
no mercado por necessidade, a
maioria motivada pelas dificuldades
de inserção no mercado de trabalho.

Nos países desenvolvidos, de cada
100 empreendimentos, apenas cinco
são por subsistência. Nesses lugares,
os negócios são vistos como um

valor da sociedade. Nos Estados
Unidos, por exemplo, as crianças
são incentivadas a promover as
chamadas "vendas de garagem",
nas quais comercializam produtos
em desuso ou até mesmo idéias
em que enxergam um potencial
de crescimento. "Como o ato de
reclamar ou de sugerir faz parte da
cultura americana, os consumidores
'desses estabelecimentos', ao se
manifestarem se a limonada está doce
ou azeda, estão ajudando as crianças
a romper barreiras e a buscar
oportunidades", afirma Rodolfo
Fabino Neto, analista de Educação
Empreendedora do Sebrae-SP.

É inegável que o empreendedorismo
por necessidade também pode
levar seus autores ao sucesso.
Porém, não deixa de ser mais um
retrato equivocado das políticas
sociais praticadas pelos governos.
Sem alternativa de renda, esses
empreendedores procuram ser
"donos do próprio nariz", tendo como
base a experiência de empregos
anteriores ou, ainda, investindo
em negócios já saturados. Os que
empreendem por oportunidade, ao
contrário, o fazem com base nas

tendências do mercado, muitas
vezes reforçadas por estudos, o
que diminui consideravelmente as
chances de fracasso. Nesse quesito,
segundo especialistas, os jovens estão
em vantagem, não só pela geração de
idéias criativas, mas, principalmente,
por não terem tanto medo de errar.

Não é à toa, portanto, que nos países
desenvolvidos, o empreendedorismo
por oportunidade praticado por
jovens que saem das universidades
é cada vez mais freqüente. Exemplo
disso é dado pelo russo Sergey Brin
e pelo norte-americano Larry Page.
O projeto que elaboraram para a
tese de doutorado na Universidade
de Stanford, nos Estados Unidos,
culminou em um dos maiores
fenômenos do mundo digital: o
portal Google, sistema de buscas da
Internet. Além de referência mundial
de informação on-line, o site é o
terceiro mais acessado no mundo.

No Brasil, o empreendedorismo
comandado por recém-formados,
apesar de crescente, ainda está longe
do ideal. Para Jeferson Alexandre
Vieira, coordenador temático de
Educação da Confederação Nacional







eliminá-la. "O Brasil com suas regras
e leis demasiadas e sem justificativas,
além de prejudicar a competitividade,
torna-se um dos piores lugares
para fazer negócio", afirma Mello.
"Como conseqüência, verifica-se que,
enquanto na Austrália leva-se dois
dias para abrir um novo negócio, no
Brasil, gasta-se até 152", finaliza.

Porta de entrada
Por proporcionar ao aluno o primeiro
contato com o mundo empresarial, as
empresas juniores podem ser a porta
de entrada para quem pretende gerir
o próprio negócio. Além de colocar
em evidência vários problemas que
o empreendedor terá de enfrentar
no mercado, os ensinamentos
dessas instituições possibilitam
que seus participantes tenham
conhecimento sobre o que fazer
em suas empresas. Na opinião de
Thiago Pessoa, presidente da empresa
júnior da Faculdade de Economia
e Administração da Universidade
de São Paulo (FEA/USP), esse é o
grande diferencial, o de se ter um
lugar onde se pode cometer erros e

encontrar as respostas para que eles
não aconteçam durante os negócios.
"Esse amadurecimento é essencial
para que o jovem empreendedor,
que por característica é um
sonhador, ambicioso e dinâmico,
tenha êxito" afirmou ao jornal
"Gazeta Mercantil". Para ele, a maior
dificuldade enfrentada pelos jovens
empresários é o fator financeiro. Um
levantamento feito por faculdades de
Administração do Sul do País revela
que entre os 60% dos alunos que têm
interesse em montar um negócio,
apenas 5% conseguem vencer esse
obstáculo.

Para quem se depara com essa
dificuldade, uma alternativa é
"emprestar" - como funcionário - as
idéias, a capacidade de transformação
e o desejo de correr riscos para
as grandes corporações. "Hoje,
as empresas não querem apenas
colaboradores competentes ou que
saibam absorver conhecimentos,
mas que saibam ser flexíveis às
mudanças, facilidade de trabalhar
em equipe e comprometimento de
"corpo e alma" com os objetivos",

afirma Eduardo Bom Ângelo,
presidente da Brasilprev, uma das
maiores empresas de previdência
complementar do País.

Autor do livro "Empreendedor
Corporativo - A nova postura de
quem faz a diferença" (Negócio
Editora), Bom Ângelo afirma que
o empreendedor corporativo é
importante nas organizações
porque é capaz de perceber
oportunidades onde os outros
enxergam dificuldades. Ele
explica que com o crescimento
da economia, a interligação dos
processos produtivos, a luta pela
competitividade, a comunicação
em tempo real e as transformações
sociais, econômicas e tecnológicas,
ocorridas nas últimas duas décadas,
obrigaram as empresas a procurar
empregados com características
empreendedoras. "Em uma
organização moderna, todos, do
faxineiro ao presidente, precisam
gerar valor e ter a idéia de que
são minicentros de custos ou de
resultados", afirmou em uma palestra
no CRA-SP.
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