


Para Lazzareschi, com a disciplina
sobre gestão, os alunos da área de saúde
tornam-se mais aptos para sobreviver à
forte concorrência que irão encontrar
depois de formados. "O conceito em-
preendedor é importante não só para a
área de negócios próprios, mas em toda
a carreira. O aluno pode aprender como
definir seu perfil profissional, como se
posicionar no mercado de trabalho,
como se estruturar e planejar profis-
sionalmente a curto, médio e longo
prazos. Dentro das salas de aula, todos
são colegas; depois de formados, são
concorrentes. É a realidade".

Na Universidade de Ribeirão Pre-
to, campus Guarujá, os alunos dos
cursos de graduação e tecnologia são
orientados para o empreendedorismo
por meio de disciplinas específicas e
atividades práticas. No curso de Ad-
ministração, além da empresa júnior,
outras atividades são estimuladas.
"Com a Simulação Empresarial os
alunos têm a oportunidade de viven-
ciar e treinar situações de tomada
de decisões em testes práticos de
gerenciamento de empresas", afirma
o coordenador do curso da Unaerp,
José Antônio Evangelista.

Apesar de difundida, a idéia de
empreendedorismo ainda deve ser
ampliada entre as instituições brasi-
leiras. O Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas de-
senvolveu o Sebrae no campus, que
fornece material e capacitação para
que professores possam ministrar a
disciplina em qualquer curso. Atual-
mente, 20 universidades fazem parte
do programa. Segundo a coordenadora
dos programas de empreendedorismo
para o ensino superior do Sebrae, Ana
Luíza Santana, o projeto será ampliado.
"A intenção é levar o programa para o
Brasil inteiro. Tocantins e Mato Grosso
serão os próximos Estados", informa.

ioneiras na área, a Fundação
Getulio Vargas (FVG), em
São Paulo, e a Faculdade de
Administração e Economia

(FEA) da USP começaram com a dis-
ciplina Criando Empresas, em 1984.

Tales Andreassi, da FGV: cursos abertos a comunidades e escolas

Desde então, ambas as instituições
trabalham com conceitos relacionados
ao ato de empreender e gerir negócios,
A FGV, além de disciplinas específicas
sobre empreendedorismo em seu curso
de Administração, também mantém há
quatro anos o Centro de Empreende-
dorismo e Novos Negócios. O Centro
é responsável por realizar palestras,
simpósios e outras atividades ao longo
do ano, todas relacionadas à prática
empreendedora. "Cada vez mais nós
vemos alunos que se interessam pelo
assunto. Cerca de 400 a 500 pessoas
assistem a nossas palestras. Sempre
abrimos nossas atividades para outras
escolas; o Centro de Empreendedorismo
é para disseminar os conceitos para todo
mundo", informa o professor de em-
preendedorismo e coordenador adjunto
do Centro, Tales Andreassi.

A USP possui no curso de Adminis-
tração três disciplinas voltadas para
orientar a criação, desenvolvimento e
direção de um novo negócio. Além de
manter incubadoras e parques tecnoló-
gicos (como a EsalqTec de Piracicaba
e a ParqTec de São Carlos), firma
parcerias para trocar experiências
com outras instituições de ensino e

pesquisa, por meio do Centro Minerva
de Empreendedorismo.

Como professor e pesquisador no
campo do empreendedorismo há mais
de 20 anos, Silvio Aparecido dos Santos,
constata, entretanto, que ser empreende-
dor depende da personalidade do aluno
e não somente dos seus conhecimentos.
"Pela minha experiência pessoal posso
afirmar que cerca de 20% a 30% dos
alunos acabam sendo empreendedores
criadores de empresas. Os empreende-
dores intracorporativos, que trabalham
dentro das empresas como geradores
de novos negócios, correspondem de
5% a 10% do universo de empregados
da empresa", diz.

Os números podem parecer bai-
xos, mas ainda geram outros ganhos.
Segundo o escritor ganhador de três
prêmios Pulítzer, Thomas L. Friedman,
no livro O Mundo é Plano - Uma
História Breve do Século XXI (Obje-
tiva, 2007), a prática de incentivo a
pequenas empresas empreendedoras é
a melhor forma de combate à pobreza,
transformando pequenos negócios em
grandes e empregando cada vez mais
pessoas. Talvez esteja aí uma boa es-
tratégia para o Brasil.
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uem estaria disposto a se
aventurar num negócio próprio
ao saber que, segundo as es-
tatísticas oficiais do IBGE, os

pequenos empreendimentos estão entre os
que mais fecham as portas nos primeiros
anos de vida? Até 2005, apenas 2,9% das
empresas brasileiras tinham 30 anos de
atuação ou mais. Ainda em 2005, surgiram
792 mil novos negócios no Brasil, mas
foram extintos 544 mil. Por outro lado, o
número das microempresas na economia
brasileira é considerável. As empresas
com até quatro pessoas representam 83%
do total. Quando somadas aos negócios
com número de funcionários entre cinco
e 19, esse percentual aumenta para 96,9%.
Os números parecem incoerentes. E são.

Marcus Andrade, gerente de Serviços
a Empreendedores do Instituto Empreen-
der Endeavor - ONG que identifica e
viabiliza a continuidade sustentada de
novos negócios - explica: "No índice
geral de empreendedorismo, o Brasil
está em sétimo lugar. Isso significa que
o Brasil c um dos países em que mais se
desenvolve o empreendedorismo. Mas
quando dividimos o índice de empreen-
dedorismo por necessidade e oportunida-
de, o Brasil vai para penúltimo. Ou seja,
os novos empresários brasileiros estão
empreendendo por necessidade, prova-
velmente perderam o emprego e partiram
para um negócio próprio, no desespero.
Para esse empreendimento vai ser difícil
sustentar-se e crescer".

No Brasil, leva-se em média
cerca de cinco meses (precisa-
mente 152 dias) para abrir uma
empresa, mais que o dobro do
tempo médio nos demais países
latino-americanos, que é de 73,3
dias. Nos países desenvolvidos, o
prazo é de 16,6 dias. Os dados são
do relatório Fazendo Negócios
2007, do Banco Mundial.

Lentamente, os dados come-
çam a dar sinais de melhora. Em
Maceió, por exemplo, o tempo
médio de abertura de empresa
despencou de 124 dias para ape-
nas seis. Isso porque a cidade
eliminou 36 documentos da lista
de exigências, informatizou pro-
cessos e agilizou etapas. Outras
cidades e Estados brasileiros
estão implantando projetos se-
melhantes. Em São Paulo, um
recente conjunto de medidas visa
diminuir o tempo médio de abertu-

Marcus Andrade, da Endeavor:
apesar das dificuldades,
estudantes empreendedores
estrangeiros preferem o Brasil

rã de um negócio de 150 para 15 dias.
Em outros países, o empreendedorismo

por oportunidade é mais desenvolvido,
ou seja, os novos empresários procuram
aluar sobre uma oportunidade de merca-
do. Com um plano de ação estruturado e
acesso facilitado a capital de investimento,
a chance de o negócio vingar aumenta.
As universidades estrangeiras também
estão mais avançadas no ensino e desen-
volvimento do empreendedorismo entre
seus alunos. A Massachusetts Institute of
Technology (MIT), em Cambridge, e a
University of Columbia, em Nova York,
mantêm há algum tempo programas de
intercâmbio em seus cursos de MBA. Os
alunos podem estudar e trabalhar nos cha-
mados países emergentes, como Brasil
índia, África do Sul e outros.

A Endeavor de Nova York ajuda a
fazer o encontro entre os alunos c as
empresas. O destino mais procurado c
o Brasil. Em sele anos de operação, a
Endeavor de São Paulo trouxe cerca de
160 estudantes internacionais.

O resultado para as empresas brasileiras
é uma consultoria internacional especiali-
zada e gratuita. Para os alunos é a oportu-
nidade de aprender na prática os conceitos
de gestão e empreendedorismo. "A cultura
empreendedora é pouco difundida, em
qualquer nível educacional ou faixa etária,
as pessoas não vêem exemplos de que a
carreira empreendedora é viável. Para se
ter uma idéia de como isso é recente, ainda
não foi incluída nos dicionários a palavra
empreendedorismo", lamenta Andrade,
da Endeavor. "O nosso trabalho, princi-
palmente no ano de 2008, será divulgar e
disseminar essa cultura empreendedora
no Brasil, que é muito importante para
o desenvolvimento econômico do país.
Acreditamos que é possível construir
uma empresa de sucesso, pagando todos
os impostos, pagando os funcionários em
dia e obtendo lucros. É possível fazer a
coisa certa do jeito certo."
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