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Por que tantas pessoas não conseguem ter sucesso no seu próprio negócio? Por que para 
muitos o sucesso financeiro chega, mas algumas vezes não vem acompanhado pela felicidade 
profissional? Por que algumas pessoas freqüentemente realizam seu trabalho sob extrema 
pressão e total ausência de prazer? Certas atividades podem ser mais estressantes do que 
outras?  
 
São muitas as perguntas que envolvem as diversas atividades humanas e, em especial, a do 
empreendedor. No dia-a-dia é muito comum ouvirmos que "para ser empreendedor, é 
necessário ter estômago". É verdade! As condições adversas pelas quais passam os 
empreendedores são muitas e freqüentes. No entanto, há pessoas que nascem com um tipo de 
"estômago" capaz de digerir sopa de pedra, como por exemplo, Ricardo Bellino, que parece 
fazê-lo com muito prazer.  
 
Bellino representa uma pequena fração da sociedade - que, pelas pesquisas da HLCA não 
ultrapassa 2% da população -, cujas características comportamentais são adequadas para 
viver no mundo das adversidades do empreendedorismo. Isso mesmo, 98% da população não 
têm as condições naturais para superar os obstáculos impostos ao empreendedor. Imagine-se 
na seguinte situação: você criou a oportunidade de estar com Donald Trump e, no exato 
momento em que chegou para a tão sonhada reunião, ele se vira para você e diz : "Você tem 
três minutos para vender a sua idéia". Essa foi à experiência vivida por Bellino, e que ele conta 
em seu livro "Três Minutos Para o Sucesso", cuja versão para o inglês acaba de ser lançada 
nos EUA.  
 
Situações como essa fazem parte da vida dos empreendedores. É necessário que eles tenham 
uma capacidade ilimitada de se adaptar às mudanças e que saibam correr riscos. No mundo 
dos negócios, saber adaptar-se às mudanças é mais importante do que ser forte? A 
experiência da HLCA, especializada na identificação de perfis comportamentais, nos indica que 
sim. O melhor empreendedor é aquele que se adapta aos diversos momentos de crescimento 
da empresa. Qual o perfil ideal para alguém que vai iniciar um negócio de alta tecnologia, em 
um mercado estabelecido, onde o fator diferencial é o detalhe e a precisão? E se for um 
negócio no qual é necessário criar um nicho de mercado e persuadir pessoas a comprar algo 
de que não necessariamente precisam?  
 
Os resultados obtidos pela HLCA demonstram que cada função tem um perfil de acordo com o 
qual as pessoas tendem a ter mais sucesso. Entre os empreendedores, normalmente é 
encontrado o seguinte perfil: assertivo e capaz de comunicar-se com os outros de forma 
direta; busca incessantemente resultados concretos; normalmente está preparado para 
encontrar oposição e resistência às suas idéias, bem como para pressionar os outros, quando 
prazos tiverem de ser cumpridos. Seu ambiente ideal de trabalho é aquele em que há muitas 
variedades e mudanças, e no qual ele possa ter amplitude de ação. O empreendedor também 
possui uma abordagem amistosa, assim como a capacidade de influenciar e persuadir os 
outros. Possui uma visão de futuro positiva e estimulante. Como poucos, não perde nenhuma 
oportunidade.  
 
Normalmente são pessoas com iniciativa, competitivas, imaginativas, entusiásticas, 
autoconfiantes, persistentes, motivadas, inspiradoras, independentes, arrojadas e com fácil 
tomada de decisão.  
 
Por outro lado, se você está empreendendo, o primeiro passo é saber qual é o seu perfil e o 
quanto - e em que intensidade - as características acima têm a ver com você. Se faltarem 
algumas delas é melhor você desenvolvê-las e ou escolher um sócio que o complemente.  
 
Importante ressaltar que não existe perfil bom ou ruim. O que existe é um grau de adequação 
ou de inadequação a determinada atividade. Se a pessoa não tem a marca do empreendedor, 
isso não significa que não possa ser um empresário de sucesso. Mas, certamente, terá de se 
preparar para isso ou deixar para um sócio a função de "superar os obstáculos".  



 
Quem lidera uma empresa deve ser capaz de: estruturar e manter equipes de trabalho, 
respondendo pela contratação, motivação, desenvolvimento e demissão dos empregados.Além 
disso, relacionar-se com facilidade com os clientes, o que influi no fechamento de negócios. 
Existe a busca incansável dos resultados para a empresa e satisfação para o cliente. É 
primordial identificar nichos e oportunidades para produtos e serviços. As decisões tomadas 
precisam funcionar. É preciso também ser dinâmico, ágil e criativo.Ser dotado de visão 
generalista, mas sem perder o foco no negócio.  
 
Respostas  
 
Se você não possui esses predicados, busque um sócio para complementá-lo. No entanto, um 
sócio errado poderá levá-lo a perder tempo, desviar seu foco do negócio, desmotivar sua 
equipe, perder clientes e oportunidades, diminuir a produtividade e uma série de outros 
problemas. Portanto,é preciso cuidado!  
 
Se há qualidades no perfil do empreendedor típico, há também comportamentos, como a falta 
de paciência e a tendência a assumir riscos excessivos, que podem levá-lo desconsiderar 
detalhes importantes. Nesse caso, o sócio ou colaborador adequado é aquele capaz de ajudar 
o empreendedor É importante pesar os prós e os contras. Com isso, é necessário calcular os 
riscos; ser cuidadoso; pensar bem antes de tomar decisões; reconhecer as necessidades dos 
outros; e contribuir para a estabilidade do ambiente  
 
Bem, essas são algumas questões relativas à atividade do empreendedor. Para ter a certeza 
de que você pode está preparado para o mundo dos negócios, procure fazer um teste que o 
ajudará a estabelecer o seu perfil e a compará-lo como perfil do empreendedor.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Especial Empreenda n.º 100, p. D1-
D8. 


