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Fazer o que se gosta, trabalhar em equipe e saber se adaptar às mudanças são outros fatores 
de sucesso. Abrir um negócio próprio e transformá-lo em uma grande corporação pode parecer 
um sonho inatingível, possível apenas para alguns gênios ou sortudos. Mas parece que há 
algumas semelhanças entre os empreendedores de sucesso, que podem indicar o caminho das 
pedras. Stephen Covey, autor dos best-sellers Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e 
O 8° Hábito, além de fundador da consultoria FranklinCovey, identificou 10 características 
presentes nessas pessoas e as divulgou no Brasil com exclusividade para este jornal (ver 
quadro ao lado).  
 
"Todo grande negócio que hoje é bem-sucedido já foi pequeno um dia. Todos os empresários 
de companhias de pequeno porte já experimentaram fracassos significativos, porém, tiraram 
proveito deles, aprenderam a persistir, focar nas demandas do mercado e buscar novas 
maneiras de fazer acontecer", afirma. Na história de alguns jovens empreendedores brasileiros 
é possível confirmar as palavras de Covey.  
 
Orácio Kuradomi, hoje presidente da Microfrequência começou seu próprio negócio, aos 16 
anos. No caminho percorrido, ele precisou de muita paixão pelo negócio e persistência para 
não desistir. "Fui emancipado para poder ter minha própria empresa", conta Kuradomi. Aos 15 
anos, quando ingressou em uma empresa como programador, começou a atender grandes 
empresários e, durante seis meses, foi convidado para trabalhar com vários deles. "Percebi, 
então, que poderia abrir meu próprio negócio."  
 
Logo de cara, enfrentou a dificuldade de conseguir crédito para computadores e teve que 
contar com a ajuda do pai. Depois, teve que aprender, na marra, a lidar com uma equipe de 
vendas e descobriu que nem todos os clientes eram bons pagadores. "Eu era um bom 
programador, mas não tinha experiência para administrar."  
 
A sorte de Kuradomi mudou quando dois empresários, que haviam feito um grande 
investimento malsucedido na tentativa de automatizar seus negócios, conheceram o sistema 
que desenvolveu para a loja de autopeças de seu tio. "Quando me viram, a primeira coisa que 
perguntaram foi: mas o Orácio é você?" Mesmo assim, falaram sobre suas necessidades para o 
jovem empreendedor. "Eu disse que fazia o trabalho em um mês, mas queria poder começar 
do zero. Eles toparam e então comecei a decolar."  
 
Kuradomi acredita que o segredo de seu sucesso é fazer o que gosta. "Só sobrevivi porque eu 
adoro informática", enfatiza. "Saber contratar também é fundamental. É preciso formar uma 
equipe de pessoas competentes, não com parentes e amigos de conhecidos."  
 
 
Cristiano Veneri Miano também começou cedo sua carreira de empresário. Aos 19 anos fundou 
a DigiPronto, empresa que faz sites para empresas. "Estava no segundo ano de faculdade e 
trabalhava com informática desde os 14, por gosto."  
 
O impulso surgiu do descontentamento no emprego. Ele era responsável pelo braço de uma 
empresa que, aproveitando a bolha da internet, entrou nesse mercado oferecendo uma 
espécie de shopping virtual para lojistas. "Fiquei um pouco decepcionado porque, enquanto 
tentávamos vender internet para lojistas pequenos, as multinacionais estavam sendo 
pressionadas para implantar web no Brasil", afirma.  
 
Ele decidiu, então, pegar seu computador e se mudar para uma sala no escritório da mãe. 
"Comecei fazendo sites para as pequenas empresas e anunciando meu trabalho no jornal." Em 
três meses ele contratou um estagiário e as coisas iam bem. No meio do caminho, foi 
convidado para trabalhar em um agência de publicidade de médio porte para fazer o mesmo 
trabalho.  
 



"A minha idéia era fechar a DigiPronto e transferir a carteira de clientes, já que o salário era 
bom e eu me achava muito jovem para tocar o negócio." Ao amadurecer a idéia, no entanto, 
desistiu da mudança. O que incomodava Miano era a sensação de estar abandonando "o filho 
que acabara de parir". E a experiência como empregado depois de ter aberto seu negócio 
próprio foi enriquecedora. "Adquiri uma visão comercial muito melhor. Antes fazia sites muito 
complexos, cobrando muito pouco", conta. "Daí em diante, comecei a atender clientes de 
médio e grande portes."  
 
Para ele, a grande dificuldade em ser empresário é determinar seu próprio pique. Sua 
experiência mostrou que isso se reflete no faturamento. Miano também enfrentou a falta de 
credibilidade decorrente da pouca idade. "Pelo menos duas vezes, me lembro de estar em 
reuniões e me perguntarem se meu diretor não participaria", conta. Com os funcionários, o 
preconceito nunca chegou a ser explícito. "Até porque sempre trabalhei com pessoas jovens 
também", completa.  
 
Márcio Masulino Alves, começou a carreira de empresário à frente da Editora HMP um pouco 
mais tarde, aos 27 anos. Até essa idade, trabalhou no departamento de marketing de 
empresas multinacionais. Apesar de não ser tão jovem quanto Kuradomi e Miano, enfrentou as 
mesmas dificuldades que eles. "Logo percebi que havia uma grande diferença entre ser um 
executivo em uma empresa e ser responsável por tudo em uma empresa. Não tinha sabia o 
que era duplicata."  
 
Como seu negócio exigia investimento, também teve dificuldade de conseguir crédito. "Além 
disso, é difícil liderar pessoas mais velhas. É preciso provar que se tem condição de ser chefe." 
Hoje, ele não passa mais por essa situação, mas já precisou deixar claro que o funcionário 
teria que seguir suas regras porque, como empresário, o risco do negócio era dele.  
 
Alves, no entanto, não é do tipo autoritário. Chegou a perder o sono por ter demitido uma 
pessoa. "Não é tarefa fácil dispensar um pai de família, mas hoje consigo lidar melhor com 
essa situação." A experiência levou o empresário a delegar mais.  
 
"O empreendedor bem-sucedido é aquele que consegue fazer sua empresa funcionar sem ele. 
E ao dar autonomia para os funcionários, eles se sentem motivados e trabalham melhor." A 
quem está começando, ele recomenda muita persistência. "Nos meus 15 anos como 
empreendedor, pensei mais de 13 vezes em desistir. O que sempre me motivou foi observar a 
carreira de muitos empresários que chegaram a falir antes do sucesso."  
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