
A
personalidade em-
preendedora sem-
pre foi tema de dis-
cussão entre diver-
sos acadêmicos.

KetsDeVries, estudiosodapsi-
canálise, foi um dos pioneiros a
reunir um conjunto de análises
de várias áreas para vencer o
desafio. Para ele, na “memória
defatospassados”doempreen-
dedor,a figurapaternaaparece
comooprincipalvilão.Eleéacu-
sado por desertar, manipular
ou negligenciar a família. Já
suasmães, ao contrário, apare-
cem como fortes, controladas,

que dão à família algum senso
de direção e coesão.
Apresentamhistórias seme-

lhantesdeumapessoacomrela-
cionamentos familiares confli-
tantes dentro de um ambiente
hostil,povoadodeindivíduosse-
dentos por controle. Fruto des-
se conjunto surge um indivíduo
queusadesuarebeldiainovado-
racomohabilidade: oempreen-
dedorismo.
O caminho do empreende-

dor é umaestrada longa, solitá-
riaedifícil.A impulsividadepor
meio da pressa, a aspereza e a
ausência de um planejamento
do longo prazo determinam as
ações;oquepermitecompreen-
der porque a carreira deles é
umanotória sucessãodesuces-
sos e fracassos empresariais. A
empresa simboliza sua capaci-
dade de compensar as duras

frustraçõesda infância criando
umambienteonde,paraqueha-
jamudança, ele temdeestar no
controle. Por isso, não tem sen-
so de prioridade e pode tomar
aomesmotemporesoluçõestri-
viais e decisões estratégicas
fundamentais. É comum o uso
de critérios pessoais e subjeti-
vos para mensuração e contro-
le. Descrições e funções de car-
gos quase não existem. A abdi-
cação e a sucessão são a única
alternativa para o crescimento
continuado da empresa.
Ao compreender esse cená-

rio, fica fácil delinear a tendên-
cia no mundo dos negócios
atuais,queé fazersurgirou for-
mar um novo tipo de empreen-
dedor. Um indivíduo mais bem
educado,nãotãoimpulsivo,me-
nospreocupado comocontrole
e independência emais adapta-

tivo. A tendência gera impacto
em grandes empresas já exis-
tentes.E,paraqueocorra, éne-
cessário desenvolver e aplicar
um novo “modelo mental” em
seus líderes, com o objetivo de
diagnosticar a procedência do
empreendedor dentro do con-
junto de possibilidades, anali-
sar, interferiredirecionarsolu-
ções aliadas apadrões compor-
tamentais que conduzem para
o resultado.
Esse modelo que proponho

apóia-se nos conhecimentos da
psicodinâmicadescritos,emes-
tudos científicos na área de ne-
gócios e em processos de exce-
lência administrativa.
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