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Nestes últimos dias estive passando em um spa, sofrendo as amarguras da distância entre 
minha mente e os prazeres paulistanos, mas também restabelecendo as forças que foram 
drenadas durante este ativo e movimento ano de 2008. A única coisa difícil é controlar a 
demora da pesagem final. Ok! Fui dedicado e totalmente comprometido com as crenças locais 
e acabei me saindo bem - e totalmente renovado.  
 
Como de costume, em um spa se fala muito em comida. Todos conversando, em volta de uma 
magnífica lareira, e esperando a vez de contar qual o seu prato predileto ou - melhor ainda - 
as suas capacidades culinárias. Tudo isto enquanto sorvíamos um pavoroso copo com chá de 
camomila.  
 
Mas nem tudo estava perdido! O que me chamou a atenção foi a presença da proprietária de 
um famoso e bem-sucedido restaurante carioca. Todos ficamos interessadíssimos por suas 
histórias e imaginando a solução de nossas angústias alimentares. Eu, um headhunter 
interessado no desenvolvimento do empreendedorismo nacional, fiquei maravilhado com uma 
de suas colocações: "Quando decidi montar o meu restaurante no Rio de Janeiro, há 11 anos, 
comecei contratando uma empresa especializada para montar para o business plan do negócio. 
Eu sabia o que queria fazer, quando e onde, mas minha falta de conhecimentos de mercado e 
de gestão me alertavam para a busca de um auxilio profissional. Tinha medo de arriscar no 
possível fracasso de um projeto que eu tinha certeza de poder montar com meus 
conhecimentos de culinária e com meus contatos na cidade. Os ‘consultores’, por assim dizer, 
me cobraram uma fortuna! Mas deu certo! Enxerguei meus pontos fortes e minhas carências e 
soube que teria que me cercar de outros talentos e ferramentas que me complementassem."  
 
Tive vontade de aplaudi-la. Ali, bem na frente de todos. Atualmente, ela trabalha com mais de 
40 funcionários e criou uma forma de gestão impecável, honesta e sustentável.  
 
Já tive a oportunidade de atender. Trabalho com um grande número de empresas nacionais 
familiares, de vários tamanhos diferentes, e acredito fortemente que o maior problema do 
empreendedor nacional é a falta de capital intelectual. O empreendedor nasce de um talento 
ou sonho, cresce com muita dedicação e, muitas vezes, se perde por não ter investido nesta 
variável - o conhecimento.  
 
Não estou dizendo com isto que acho fácil no Brasil levantar capital financeiro para iniciar um 
projeto. Não é! Mas este, sozinho, não garante o sucesso do projeto.  
 
O fundador da Localiza, Salim Mattar, coloca muito bem quando diz: "Me dêem dois 
empreendedores com um mesmo projeto - um com muito dinheiro e outro com conhecimento 
e vontade -, que eu garanto que a chance do segundo ter sucesso é muito maior do que o que 
possui somente o capital".  
 
Pesquisas recentes apontam o Brasil como uma das cinco nações de maior empreendedorismo 
no mundo. Mas, ao mesmo tempo, nosso país detém uma posição bem menos triunfante no 
que se refere ao sucesso de seu empreendedorismo - próximo à 30ª colocação.  
 
O fato, caros leitores, é que para ser um bom empresário são necessários sonho, 
determinação, capital financeiro e conhecimento, muito conhecimento! E muito conhecimento 
contínuo. Não tem fim, pois o mundo cada vez muda mais rápido.  
 
Espero que isto possa auxiliar aqueles que iniciam ou lutam por seus projetos pessoais. Bom 
Apetite!  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 set. 2008, Vida Executiva, p. C10. 


