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Muito se tem falado na necessidade de investir na educação, de incentivar o 
empreendedorismo e de auxiliar a formação de nossos futuros empresários. Salvo honrosas 
exceções, pouco tem sido feito a esse respeito e existem, de fato, pouquíssimas iniciativas 
legítimas ou de expressão. A importância de incentivar e desenvolver o espírito empreendedor 
do brasileiro é indiscutível. Nenhuma nação pode crescer sem contar com a força 
empreendedora de seu povo. Do contrário, corre-se o risco de se sucumbir à "síndrome do 
gigante adormecido", aquele que, "deitado eternamente em berço esplêndido", está sempre à 
espera de um despertar que nunca ocorre, de uma mudança que nunca vem, de um milagre, 
enfim, de tudo o que representa a própria antítese do espírito empreendedor.  
 
Motivado por este grande desafio, o empresário Ricardo Bellino fundou o Instituto do 
Empreendedor (INEMP), cuja missão é servir de plataforma para a divulgação e fomento das 
principais iniciativas empreendedoras brasileiras, em nível nacional e internacional. Criado para 
servir de fórum permanente de discussão sobre as questões relevantes que envolvem o 
empreendedorismo, o INEMP vai: promover e difundir a iniciativa empreendedora em todas as 
camadas da sociedade, incentivando a criação de novas entidades e promovendo o 
desenvolvimento sócio-econômico; atuar como fonte de informações sobre opiniões, atitudes, 
expectativas, estilos de gestão e técnicas de administração dos empreendedores; facilitar o 
inter-relacionamento e compartilhamento de idéias entre empreendedores; promover a 
iniciativa empreendedora, por meio da participação em diversos programas públicos privados 
que incentivam, reconhecem e fomentam o empreendedor. A meta é também trabalhar, em 
conjunto com outras instituições interessadas em promover a iniciativa empreendedora, 
sempre que se delinearem oportunidades para tanto. Exemplo é o Projeto "Escola da Vida", em 
parceria com a Microlins. Esta parceria vai atuar na defesa da iniciativa empreendedora, 
incluindo: suporte à legislação favorável a negócios de mercados de pequeno e médio porte; 
realização de trabalhos em parceria com organizações de desenvolvimento econômico com a 
finalidade de auxiliá-las na captação de novos negócios;e desenvolvimento de projetos 
nacionais para o apoio a iniciativa empreendedora. A criação e organização de evento também 
estão incluídos sejam para identificar, fomentar e premiar iniciativas, junto aos meios de 
comunicação, em especial o prêmio "Empreendedor do Ano", realizado pela Ernst & Young. 
Apoiar iniciativas que enfatizem a ética no mundo corporativo.   
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Especial Empreenda n.º 100, p. D1-
D8. 


