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A crise oferece oportunidades aos empreendedores, pois representa um momento de 
descontinuidade de tendências. Quem consegue perceber para onde o mercado caminha, terá 
sucesso. A opinião é do executivo, professor e escritor Ronald Jean Degen, considerado uma 
referência em empreendedorismo no País. Ele lançou, ontem, em São Paulo, o livro "O 
empreendedor: Empreender como opção de carreira", no qual elabora um panorama sobre o 
tema.  
 
Para Degen, quando a economia vai bem, é preciso deslocar alguém para se encontrar boas 
oportunidades de negócio. Os momentos de instabilidade, ao contrário, costumam oferecer 
oportunidades. "Hoje, por exemplo, todos querem reduzir custos. É uma oportunidade para 
quem trabalha com terceirização." Degen vê o empreendedorismo como uma das soluções 
para acelerar o crescimento do Brasil. Ele foi um dos pioneiros a tratar do tema de modo mais 
sistemático no País, durante as aulas de novos negócios (ou iniciação empresarial) que 
ministrou na Fundação Getulio Vargas (FGV) entre 1981 e 1897. Suíço, ele conta que, quando 
chegou ao Brasil e conheceu os problemas locais, acreditou que uma das soluções se daria por 
meio da disseminação dos valores da livre iniciativa. "Minha ideia foi mostrar aos alunos que o 
melhor caminho era criar riqueza." Para o autor, o ensino brasileiro sempre esteve preocupado 
em formar profissionais funcionais, ou seja, que pudessem realizar tarefas específicas nas 
empresa. Por isso, diz ele, formar as pessoas para que elas desenvolvessem negócios era algo 
era pouco comum na década de 1980.  
 
Segundo o autor, a maior entrave ao empreendedorismo na América Latina e no Brasil é aquilo 
que ele chama de "barreira de imagem social". Degen conta que costuma perguntar, durante 
as aulas, quem gostaria de ser o proprietário de uma loja badalada. Muitos respondiam 
positivamente à indagação, mas alegavam que não possuíam dinheiro para abrir esse tipo de 
negócio. "Mas o problema não é esse. Diversas empresas começam com um mínimo de 
capital. O verdadeiro empreendedor aprende na prática, ralando, o que precisa fazer para 
desenvolver sua empresa". O verdadeiro dilema, diz o autor, é que muitos não querem ser 
vistos em uma situação considerada inferior, como trabalhar em finais de semana ou ir de 
porta em porta para apresentar produtos. "As pessoas têm medo do que os outros pensarão. 
Trata-se de algo que acontece muito com executivos. Quando precisam criar uma empresa, a 
primeira coisa que fazem é alugar um escritório e contratar uma secretária. Assim, o fracasso 
é certo", afirma.  
 
Sem colegas para culpar  
 
Para o diretor-executivo da UP Language, Lúcio Sardinha, o empreendedor precisa ter 
convicção daquilo que deseja realizar. "Seu desejo não pode ser apenas uma aspiração vaga 
ou fruto de briga com o chefe. O indivíduo deve sentir que realizará aquilo nem que leve 20 
anos", diz. Ele considera fundamental que o empreendedor tenha elevado nível de 
autoconfiança, pois precisará tomar decisões por conta própria. "Ele aprende errando. Não 
pode culpar os colegas."  
 
Sardinha observa ainda que é preciso coragem para se abdicar do conforto financeiro e 
psicológico para se dedicar à própria empresa. Além disso, o empreendedor deve ser um líder 
carismático, capaz de conquistar a confiança do funcionários e do mercado. "Não podemos, 
como empresários, repetir os erros daqueles chefes incompetentes. Só cheguei até aqui 
porque as pessoas acreditam no que faço", assegura.  
 
Formado em Engenharia de Produção, Sardinha teve uma carreira de destaque no mundo 
corporativo. Ainda na faculdade, foi convidado para estagiar em uma empresa de aparelhos de 
som profissionais. Mais tarde, ingressou em uma multinacional como engenheiro de venda. 
Nesta empresa, em 1990, recebeu um convite do presidente para assumir a gerência 
comercial. "Ele perguntou quais eram meus pontos fracos. Disse que não falava uma palavra 
de inglês. A resposta foi que esse problema era meu, não dele. Caso quisesse o cargo, 
precisaria viajar, dentro de três meses, para a Holanda e lá representar a companhia durante 



um evento", recorda. Sardinha correu até uma escola de inglês e, no prazo estipulado, 
aprendeu o suficiente para ler uma apresentação escrita no idioma e responder a algumas 
perguntas sobre o assunto apresentado. A experiência deu a Sardinha não só um salário mais 
atraente no fim do mês, mas também a certeza de que saber inglês é um pré-requisito para os 
profissionais que querem galgar os escalões superiores da vida corporativa. Foi naquele 
momento que ele decidiu entrar no ramo das escolas de idiomas, associando-se a um dos 
sócio da UP Language.  
 
Dagen lembra que outra dificuldade que um executivo pode enfrentar na hora de trocar um 
emprego pelo empreendedorismo é a falta de garantias. "Quando você é empregado, tem 
salário quase que independente do resultado. Remuneração garantida é algo que o empresário 
nunca terá", concorda Sardinha, que por três anos conciliou a vida de empreendedor com a 
rotina de funcionário.  
 
Além de carregar o sonho de ser empresário, Sardinha tomou a decisão de se dedicar 
exclusivamente à escola de idiomas porque sentia que a maioria dos chefes com quem tinha 
convivido não eram competentes na proporção que ele esperava. "Infelizmente, os cargos de 
chefia são concedidos por motivos políticos, não por competência. Decidi ser o meu próprio 
patrão e correr os riscos. Caso eu estivesse certo, eu cresceria", comenta. Ele não poupou 
esforço para fazer seu empreendimento prosperar. Um dos sacrifícios foi acordar, por anos, às 
cinco da manhã para chegar bem cedo aos escritório, de onde não saía antes das 19 horas. 
Hoje, sua empresa tem mais de 30 produtos ligados ao ensino de idiomas, desde auditorias 
até programas de imersão que simulam viagens internacionais.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


