U

ma das formas mais comuns
de driblar o desemprego é a
criação da própria empresa.
Muitas pessoas, em todos os cantos do
País, começam um negócio, na maioria das vezes, no "fundo da garagem".
Segundo um levantamento do Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), nos
países ricos, para cada nove pessoas
que empreendem por oportunidade,
uma empreende por necessidade. Já
no Brasil, a proporção é surpreendente. Para cada pessoa que empreende
por oportunidade, uma empreende
por necessidade. Para a diretora de
comunicação do Instituto Endeavor,
Karen Kanaan, é necessário estimular,
principalmente, o empreendedorismo por oportunidade, que tem maior
potencial de geração de empregos. "A
diferença é que, no primeiro caso, a
pessoa enxerga uma oportunidade de
mercado e cria seu negócio para atendê-la, apresentando um potencial de
crescimento muito maior. Falta estímulo do governo para criar essa cultura no Brasil. Temos que fazer com
que as pessoas vejam o empreendedorísmo como uma opção de carreira", defende.

ACORDO QUASE TODOS
OS DIAS ÀS QUATRO
HORAS DA MANHÃ E
TRABALHO CERCA DE
DEZ HORAS POR DIA"
QUITÉRIA LEANDRO DA
SILVA, EMPREENDEDORA
PERNAMBUCANA

nhora que não conseguiu manuseá-lo
devido à alta temperatura. Perguntada
se também teve essa dificuldade, ela é
enfática: "a necessidade falou mais alto. Rapidinho tive de aprender as técnicas para não me queimar".
Atualmente, Quitérinha produz sozinha cerca de três mil cascas de sorvete por semana, quantidade que
abastece cerca de 20 lojas da região,
além da zona rural. Enquanto ela vende a unidade a R$ 0,13 centavos, outras pessoas vendem a RS 0,15. "Como
sou eu que faço os "cascões", dá para
vender mais barato. As outras pessoas
já compram o produto pronto e precisam vender mais caro para pode tirar
o lucro", conta.
Com essa profissão, Quitérinha
conseguiu pagar o casamento de sua
filha, construir sua casa em um bairro central e sustentar seus dois filhos,
além de sua mãe. Mas será que ela se
acomodou após tantas conquistas? A
resposta é não. 'Acordo quase todos
os dias às quatro horas da manhã e
trabalho cerca de dez horas por dia.
Acabei de comprar a minha segunda
máquina para o caso da outra quebrar", comemora.

De aprendiz a mestre
Esse é o caso da empreendedora
Quitéria Leandro da Silva, conhecida
como Quitérinha na cidade pernambucana de São Bento do Una, distante 215 km de Recife. A trajetória de
Quitérinha não foi fácil. Com dois filhos pequenos para criar sozinha e
um salário baixo em uma sorveteria,
ela precisou trabalhar em casa, já que
sua filha Andrezza, na época, teve que
fazer uma cirurgia. "Tive de trazer a
máquina da dona da loja para casa.
Depois de um tempo, vi que o melhor
era continuar trabalhando por conta
própria", garante.
Amicro empresária, então, comprou
por RS 800 o equipamento de uma se-
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Outro exemplo de determinação é o
dono da CH & Cia, fabricante de doces
árabes, Francisco das Chagas Neto, ou
Chico para os íntimos. Apesar de ter
passado muitas dificuldades ao chegar do Rio Grande do Norte, em 1977,
à região do Brás, na capital paulista,
Chico não desistiu. Após ter perambulado na rua durante três dias e trabalhar de servente de pedreiro, ele encontrou inspiração para a abertura de
sua própria empresa ao conseguir um
emprego no restaurante árabe Papai
Halim, antigo Oriente House.
Além de ajudar na limpeza e na copa, ele ajudava na fabricação de doces e pães. Depois de dois anos e meio
neste ritmo, o empresário comprou o

e que transforma, com muito esforço,
sonho em realidade! Essa definição
A pesquisa GLOBAL
para empreendedor é de Fernando
ENTREPRENEURSHIP MONITOR
Reis Jr., um dos fundadores e diretor
(CEM), liderada pela London
da Mica Mídia Cards, empresa que
produz cartões postais publicitários.
Business School e o Babson College
"O empreendedor é muito mais do
(EDA) apontou as condições que lique simplesmente aquele que abre
mitam o empreendorismo no Brasil.
seu próprio negócio. É uma pessoa
que possui um perfil bem abrangente e se interessa por diversos assuntos.
Não se deixa levar e sim quer levar,
• Políticas governamentais
pois sabe no seu íntimo qual a direção
Apoio financeiro
deve seguir. Imprime sempre o seu
trabalho em todas as áreas da empreEducação e capacitação
sa, ele é tudo e todos", avalia. Reis Jr.
PARA OS EMPREENDEDORES
fala isso com conhecimento de causa.
Ele, que teve um crescimento de dois
• Clima econômico
mil por cento nos últimos nove anos,
• Políticas governamentais
conta que foi edificante encarar os desafios
e incertezas da abertura do pró• Educação e capacitação
prio empreendimento. "É um aprendizado através de muita persistência,
trabalho e um grande exercício de
maquinário do dono do restaurante e humildade. Você pode quebrar a cara
iniciou seu próprio negócio, em 1980. achando que uma grande venda pode
Mas Chico não esperava por um sus- alavancar seu negócio. É preciso muito: em 1990 perdeu todo o seu patri- to planejamento e estratégia a médio
mônio por causa de um concorrente e longo prazo. A chave do sucesso é
que entrou no mercado com máqui- atuar em um nicho pouco explorado,
nas modernas que vieram do Líbano. criar um diferencial competitivo em
"Enquanto eu vendia a unidade do pão um ambiente já existente e entender
a R$ l, ele vendia a 65 centavos. Outro de fato as necessidades dos consufator que me prejudicou foi que meu midores", afirma Reis Jr.. O executivo
produto era feito de forma artesanal e acha que existe espaço para crescio do meu concorrente era industriali- mento ou estabelecimento de posizado, portanto, tinha mais aparência. ção em qualquer negócio, basta sair
Enquanto meu produto durava três um pouco da "caixa" e passar a entendias, o dele durava dez. Perdi US$ 500 der o seu negócio de forma holística.
mil na época", lembra.
"Um vendedor de cachorro-quente
Chico demorou cinco anos para se em uma praça pode obter vantagens,
reerguer, mas valeu a pena. Hoje em desde que entenda qual a real necesdia ele ganha de R$ 10 a R$ 15 mil por sidade dos seus clientes. Seria preço?
mês e se orgulha do que conseguiu fa- Promoção especial? Relacionamento?
zer. Mas diz que não se considera um Sim, são regras gerais em qualquer esempresário, e sim um "peão da cozi- cola de negócios. Manter um cliente
nha". "Eu não me adaptei até hoje a ser fiel significa um ônus menor e uma luchefe. Não sei colocar um terno e uma cratividade maior, sem muitos sustos
gravata e mandar. Se o cliente estiver no fluxo de caixa", detalha Reis Jr., Mas
precisando e meus funcionários esti- o principal ingrediente para o cresciverem ocupados, eu vou lá e atendo", mento de uma empresa, segundo o
admite.
executivo, é a paixão pelo trabalho.
"Sem esse item, não existe estratégia
no mundo dos negócios que funcione
Uma pessoa inquieta, incomodada bem. O que se entende por sucesso?
e até mesmo inconformada, que tem Dinheiro? Fama? Felicidade? Sucesso
a cabeça nas nuvens e os pés no chão é fazer o que você gosta, é encontrar

satisfação no trabalho e, por incrível
que pareça, no estress do dia-a-dia.
Um empreendedor que busca somente dinheiro como retorno, como principal fator de sucesso, logo se encontra em dívidas, pois não consegue enxergar outra coisa sem ser seu bolso",
enfatiza.
»

Reis Jr. tem razão. O CEO da Mercuri
Urval América Latina e professor
do IBMEC São Paulo, Dirk Thomaz
Schwenkow, explica que é imprescindível atuar em um setor do qual se
goste. "Uma pessoa que quer abrir um
restaurante, por exemplo, deve analisar a região, o padrão de vida do local e, o mais importante, saber se gosta deste rarno. Não adianta ser introvertido e ter que lidar com o público.
Quem sabe lidar com seus clientes
tem 80% do caminho trilhado", diz o
especialista.
Schwenkow diz que existem três
perguntas que devem ser feitas na hora de montar um negócio. A primeira
delas é: "eu sou a pessoa certa para es-
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se tipo de negócio?" O segundo ponto é: "existem clientes para esse negócio"? E o terceiro item consiste em saber: "os clientes vão querer pagar por
esse tipo de serviço?".
Depois destes passos, Schwenkow
afirma que o empreendedor deve ir
a busca do capital necessário para
a abertura da empresa. "Muitos começam com capital familiar, seja dinheiro dos pais, parentes, ou uma
herança. Mas para quem não conta
corn esse tipo de ajuda, existem, no
momento, várias formas de conseguir esses recursos. "Há uma fartura
de capital para todos os níveis como
fundos de investimento, pessoas físicas que investem em um determinado negócio para obter o retorno depois e oferta de crédito em bancos",
destaca o executivo.
Outro caminho natural para
Schwenkow é saber se aquele potencial empresário está disposto a arriscar. "Geralmente eu pergunto para
algumas pessoas se elas estão dispôs-

tas a vender suas casas para concretizar esse sonho e algumas me respondem que não. Esta postura de 'no meu
dinheiro eu não mexo' já demonstra urna certa cautela que preocupa",
pontua.
Outros itens que não podem ser
esquecidos são a avaliação da concorrência e o entendimento do negócio no qual está disposto a entrar.
"Conheço o dono de uma locadora de automóveis de luxo que trabalhou dois anos em uma loja de carros
antes de ser empresário. O dono da
Companhia das Letras, Luis Schwarcz,
por exemplo, trabalhou em uma editora antes de abrir a sua", conta.

iNao
menos importante, na opinião
do professor, está a montagem de um
plano de negócio. Schwenkow avalia
que esse passo obriga a pessoa a refletir e deixar de lado a parte intuitiva.
"Neste momento os adjetivos são deixados de lado e entram os números
concretos. Como não é sempre que as
coisas saem como queremos, é sempre bom deixar uma margem de segurança, cerca de 50 a 100% do capital
que está estipulado no plano de negócio" estima.

Por último, o especialista indica o
caminho acadêmico. "Pós-graduação,
MBA e cursos de capacitação são caminhos importantes e não excludentes", recomenda Schwenkow. Em contrapartida, ele ressalta que nem todo
empresário que deu certo teve a oportunidade de estudar. "Certa vez, perguntei ao dono da pizzaria Chenna,
fundada em 1970 em São Paulo, por
que ele decidiu atuar neste tipo de
serviço e ele afirmou que seu pai havia perdido o emprego. Essa é a necessidade. Disse também que, naquela
região, não havia pizzaria na época.
Eis a oportunidade. Outra coisa importante para o negócio foi a massa
recheada feita por sua avó. Esse foi o
nicho. O empresário me contou ainda
que a massa diferente deixou o produto um pouco mais caro. Esse é o posicionamento. Enfim, ele foi intuitivo,
porém respeitou todos os passos, sem
ter doutorado ou mestrado", detalha o
professor.
Mas por que existem pessoas que
respeitam esses passos e mesmo assim
não seguem em frente? Schwenkow
avalia que um pequeno empresário 'é
tudo e todos'. "Em uma grande empresa, existem diversos departamentos
que cuidam de cada área. Já em um
ambiente pequeno, tem de se colocar
a "mão na massa", estar presente em
todos os lugares, ser pragmático, não
ter medo de trabalhar muitas horas.
Enfim, esse gestor não pode somente
orquestrar a equipe de longe. Pela falta destas qualidades, muitas empresas
não dão certo", resume Schwenkow.

em São Paulo, onde atendia os alunos em grupos, percebeu que faltava
informação para os estudantes. Ela
notou que a demanda para esse mercado era crescente, mas ainda pouco explorado. Decidiu, então, montar
uma grande feira, onde pudesse reunir alunos de diversas faculdades para que tirassem suas dúvidas na hora de escolher a profissão. "Foi uma
Uma boa idéia e um apurado cen- missão difícil convencer o pessoal do
so de oportunidade. Com essas du- Marista a deixar sediar o evento lá. O
as características, a psicóloga e dona projeto demorou dois anos para ser
da Teenager Assessoria Profissional, aprovado"; lembra. Outra dificuldade
Patrícia Patané alçou vôos altos. Ao também atormentou Patrícia: vender
trabalhar com orientação profissional uma coisa nova para as universidades.
no Colégio Marista Arquidiocesano, "Como não existia esse tipo de evento,
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foi difícil fazer as pessoas acreditarem
na idéia. Mas não tive medo, deixei as
coisas acontecerem", conta.
Para realizar a feira, ela entrou em
contato com inúmeras escolas, tirou
as principais dúvidas com os próprios
alunos sobre profissões e aptidões,
além de fechar parcerias com faculdades. "O evento foi um sucesso e reuniu 1980 alunos. As propostas de mais
feiras não demoraram a aparecer", comemora.
No ano seguinte, Patrícia, juntamente com o irmão Tadeu Patané,
precisou montar a empresa para organizar todo o trabalho. Hoje com sete funcionários, além de aproximadamente 25 temporários que são contratados em dias de eventos, ela informa
que cresceu 70% do faturamento em
cinco anos. "Somente em 2003, cresci
35%. Para este ano, espero o mesmo
sucesso", prevê.
Mas não só na área de orientação profissional a área de Recursos
Humanos ganhou uni empreendedor
de respeito. O sócio-diretor da Propay,
empresa voltada para a terceirização
dos processos de negócios que envolvem Administração de Pessoal, Folha
de Pagamento e Gestão de Benefícios,
Alexandre de Botton, largou tudo e em
parceria com o sócio Marck Barcinski
montou a empresa, hoje uma das
principais do ramo no Brasil. A concepção inicial aconteceu na década
de 1990, quando ambos estudavam
na Pontifícia Universidade Católica
(PUC) do Rio de Janeiro. "Nós pensávamos em abrir um negócio na área
de serviços e, na época, um assunto
muito discutido era a inflação que estava altíssima. Atuamos em algumas
empresas do mercado financeiro e
depois fomos para fazer um MBA nos
Estados Unidos. Quando retornamos
ao Brasil, iniciamos a empresa", conta
Botton. A maior dificuldade no começo, segundo o executivo, foi a mesma
citada por Patrícia. "O maior desafio
é sempre vender uma idéia, seja para
sua família ou até para você mesmo.
Vender para os seus empregados um
sonho, um desafio enorme de ter os
primeiros clientes. O inicio é mais difícil, pois a carteira de clientes é que
dá credibilidade ao negócio", justifica.

Mas o que fez Botton e seu sócio largarem uma vida nos Estados Unidos
para se dedicarem a um negócio aqui?
Ele esclarece com firmeza: "O empreendedor deve ser persistente, obstinado, disciplinado e passional. É preciso ter um apetite para o risco! Mesmo
nos momentos mais difíceis, com reflexão, sangue, suor e lágrimas, nunca
pensei em desistir", garante.

Suor e lágrimas também não faltaram ao presidente da Contmatic
Phoenix, empresa desenvolvedora de
softwares, Sérgio Contente. De família humilde, cuja mãe era empregada
doméstica, ele sempre estudou em escolas públicas. Mesmo em condições
adversas, Contente conta que o que
salvou sua vida de um destino incerto
foram os estudos. Com muita dedicação, ele ingressou em uma das faculda»
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dês mais disputadas do País, o Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
"Sempre soube que teria que fazer
uma faculdade pública, pois não tinha
dinheiro. Decidi, então, enfiar a 'cara'
nos livros. O conhecimento realmente
transforma as pessoas", orgulha-se.
Atualmente com 200 funcionários,
Contente decidiu que era a hora de
ajudar os seus colaboradores com o
mesmo que mudou sua vida: os estudos. "Quando meu primeiro funcionário comprou seu apartamento, percebi que eu era responsável por aquele acontecimento e que tinha unia
responsabilidade social com todos
que trabalhavam comigo. O sucesso de um funcionário é o sucesso da
empresa", enfatiza. Foi aí que surgiu a
Fundação Idepac, entidade que ofere-

ce cursos de capacitação, que visam o
ingresso no mercado de trabalho. São
seis mil jovens que disputam 500 vagas e cerca de mil já arrumaram emprego. "Quando eles acabam os cursos, imediatamente os indico para os
meus clientes", afirma.
Entretanto, segundo Contente, para
conseguir um lugar "ao sol" somente o estudo não é garantia de sucesso,
mas sim aliar o conhecimento com
metas. "Eu costumo dizer que é preciso sonhar distante para se chegar a algum lugar. Se sua meta é ir de bicicleta
de São Paulo até o Rio de Janeiro, se
não chegar, vai ficar no interior. Mas
se sua meta é, com a mesma bicicleta, ir de São Paulo até o Recife, se você
não chegar lá, com certeza chega ao
Rio", finaliza.
Fonte: Gestão & Negócios, n. 23, p. 44-52, fev. 2008.
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