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O ato de começar um negócio do zero e torná-lo um sucesso, gerando riquezas e empregos, 
pode ser um dos fatores mais importantes para desenvolvimento de um país. Essa é a 
mensagem da Semana Global de Empreendedorismo, que ocorrerá entre os dias 17 e 23. 
Idealizada e coordenada no Brasil pelo Instituto Empreender Endeavor, o evento terá 
palestras, desafios, gincanas e competições. A semana envolverá simultaneamente 
organizações em 75 países. O objetivo é incentivar nas pessoas o hábito de empreender.  
 
Aqui no Brasil, a idéia é inspirar jovens a transformarem suas idéias em realidade, fortalecer a 
cultura empreendedora do País, conectar pessoas interessadas e criar um ambiente propício à 
inovação e ao desenvolvimento de novos negócios. Segundo o diretor-geral do Instituto 
Empreender Endeavor, Paulo Veras, empreender no Brasil não é mais difícil do que em outros 
lugares. “O que há é falta de preparo. As pessoas têm uma idéia, mas não têm nenhum tipo 
de organização financeira, não entendem o básico de fluxo de caixa e não têm disciplina”, 
opina.  
 
Quem está pensando em abrir um negócio deve, em primeiro lugar, pensar na área em que 
gostaria de atuar. Em segundo lugar, é preciso pesar a escolha em relação ao montante de 
investimento necessário. Depois disso, é fundamental montar uma equipe de qualidade, capaz 
de trabalhar com valores e princípios sólidos, estabelecidos pelo empreendedor.  
 
Serviços 
 
De acordo com Veras, o Brasil esta crescendo muito no setor de serviços. “É um setor que, 
efetivamente, precisa de pouco investimento. A área de tecnologia da informação merece 
destaque. Há boas escolas e, por isso, há boa disponibilidade de mão-de-obra competente. 
Engenheiros de software custam muito menos aqui no Brasil do que nos Estados Unidos ou na 
Índia”, analisa.  
 
O Sebrae apóia o movimento da Semana Global de Empreendedorismo. O gerente da Unidade 
de Atendimento Individual do Sebrae Nacional, Ênio Duarte Pinto, conta que a idéia é mobilizar 
os brasileiros para o tema. “Quem faz o País andar é o empreendedor. Quando uma firma nova 
abre, gera mais empregos e melhora a economia do País”, afirma Pinto.  
 
O empresário Valério Paz Dornelles, dono da Tecno Logys, especializada no desenvolvimento 
de produtos e tecnologia para o setor de construção, participará da Semana Global de 
Empreendedorismo dando palestras de incentivo para jovens e iniciantes no mundo dos 
negócios. Ele acredita na importância da semana para gerar mais interesse das pessoas em 
abrir empresas.  
 
Dornelles contará sua história como exemplo. “Abri uma loja de surfe no Rio Grande do Sul 
com 19 anos. Não deu certo por inexperiência e incapacidade de gestão. Depois, entrei na 
faculdade de engenharia civil e trabalhei numa grande consultoria. Após essa trajetória, já com 
know-how, resolvi montar a Tecno Logys, mas desta vez com a vivência e a experiência 
necessárias para o negócio dar certo”, conta.  
 
Segundo Dornelles, os empreendedores devem ter visão de longo prazo. “É muito importante 
ter uma meta, um sonho. As pessoas têm o costume de serem muito imediatistas, mas é 
preciso ter paciência e pensar sempre a longo prazo. Para construir uma empresa, é preciso 
estar preparado para todas as dificuldades. Por isso, é fundamental ter motivação”, sugere o 
empresário.  
 
Também participante da Semana Global de Empreendedorismo, a rede de culinária italiana 
Spoleto fará a final do Campeonato Nacional de Malabarismo de Massas do Spoleto no primeiro 
dia do evento. Os competidores são os próprios funcionários selecionados das 206 lojas da 
marca espalhadas pelo País. Para Eduardo Ourivio, vice-presidente da Umbria, holding que 
controla o Spoleto, a operação brasileira da Domino’s Pizza e a rede de culinária japonesa Koni 



Store, o campeonato estimula a motivação dos funcionários. “O concurso incentiva nossos 
funcionários a produzirem mais e isso se reflete diretamente na nossa produção interna”, 
conta.  
 
Na opinião de Ourivio, é preciso estimular cada vez mais o empreendedorismo em todas as 
profissões. “Empreender é igual a construir, que é igual a gerar empregos. A força de um 
grande País está nas pequenas e médias empresas. É preciso acreditar numa meta e dividi-la 
com a equipe”, conta.  
 
Ourivio lembra que, há 10 anos, o Spoleto passou por uma crise e não se imaginava que a 
empresas chegaria aonde chegou hoje. Porém, todos acreditaram na marca, conseguiram 
vencer a crise e crescer. “Meu pai sempre dizia que ser empreendedor é sonhar e correr atrás 
do sonho. O Spoleto me ensinou a dividir esse sonho com toda equipe. Foi assim que 
conseguimos driblar todas as dificuldades”, conta. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 nov. 2008, Seudinheiro, p. B-18. 


