




Capa I Negócios

Brasil é uma potente
máquina, cujos motores
e engrenagens estão em
constante movimento, e

que tem, em seus jovens, o combustí-
vel principal. A metáfora ré produz bem
a situação de um País que fica em ter-
ceiro lugar no ranking de jovens mais
empreendedores do mundo, segundo
a pesquisa Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) 2008, divulgada pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae). Do total
de novos empresários brasileiros, 25%
são jovens, atrás apenas do Irã, com
29% e Jamaica, com 28%.

Os números evidenciam a conduta
empreendedora do brasileiro. Não é
incomum o encontro de jovens orien-
tados para vencer, com traços 'de ini-
ciativa, risco e visão de futuro. Aliás,
esse último atributo se traduz em en-
xergar oportunidades em momentos
onde quase ninguém consegue ver
além do horizonte. Foi esta visão que
permitiu ao economista Paulo Dalla
Nora, apesar da crise financeira inter-
nacional que paralisou a maioria dos
empresários, fundar o mais nova ins-
tituição do setor financeiro: o Banco
Gerador. Com atuação nas regiões
Norte e Nordeste, o foco do banco é
investimentos e o público-alvo pesso-
as físicas da classe C, além de médias
empresas familiares da região. A meta,
arrojada, é atingir 20 mil contratos de
empréstimos para pessoa física com
um volume de R$ 100 milhões e parti-
cipar de R$ 250 milhões em operações
estruturadas para médias empresas
em seu primeiro ano de atividade.

Apesar da pouca idade para os mol-
des dos executivos do alto escalão do
setor econômico, aos 33 anos, Dalla
Nora possui uma boa experiência pro-
fissional que o impulsionou a aceitar o
novo desafio. Com 18 anos, passou por
um estágio de um ano em um banco
regional com sede em Pernambuco.
Após esse período, trancou a faculda-
de de economia por um semestre para
fazer um curso de idiomas no exterior.
A atitude repentina valeu a pena. Ao

voltar, entrou como trainee no Grupo
Nordeste/Transbank, empresa fami-
liar que atua na área de segurança e
transportes de valores.

Seu perfil arrojado se mostrava pre-
sente desde aquela época e o fez che-
gar, depois de passar por várias áreas, à
posição de gerente de planejamento e
marketing. O desafio de maior impac-
to veio em pouco tempo: posicionar a
empresa como player nacional do se-
tor. Uma nova escalada em sua carrei-
ra surgiu, a superintendência de pla-
nejamento e orçamento da instituição.
"Minha missão era nada mais nada
menos que a implantação dos sistemas
de Enterprise Resource Planning (ERP)
e unificação das formas de medição de
resultado dos produtos e das unida-
des de negócios", lembra. Porém, a sua
mais importante contribuição foi a co-
ordenação do processo de aquisição da
Norsergel que transformou o grupo em
líder do setor no Brasil.

As conquistas não saciaram a veia
empreendedora de Dalla Nora. Ele
largou tudo para fazer um MBA no
INSEAD, em Paris. De lá, foi ter uma
experiência no inglês Lloyds BankTSB,
válida para vivenciar um pouco de co-
mo funciona uma grande estrutura,
cheia de processos, controles e comi-
tês, e de onde estão suas forças e fra-
quezas. Em 2008, voltou ao País para
iniciar o projeto do banco. "Dois dos
sócios vieram com a proposta e come-
çamos a discutir a viabilidade de um
banco regional. Tinha a visão de que o
Brasil estava em um enorme processo
de fortalecimento institucional, o que
se confirmou. Percebi também que o
centro do poder econômico mundial
estava se deslocando rapidamente pa-
ra os chamados países emergentes,
previsão que também se confirmou.
Eu sou daqui, tenho uma boa rede
de relacionamento, enfim, não podia
perder a oportunidade", afirma.

Berço esplendido
Saber enxergar as oportunidades

foi um processo que, no caso de Dalla
Nora, começou muito cedo. Ele recor-
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da que sempre aprendeu a importân-
cia de olhar os detalhes. Para o ban-
queiro, as oportunidades podem ser
observadas onde quer que estejamos,
em qualquer dia da semana, a toda
hora e, se existe segredo para o suces-
so, ele passa por 95% de transpiração e
5% de inspiração, salvo alguns gênios.
"Os mortais dependem de muito tra-
balho, atenção aos detalhes e incon-
formismo. É preciso ficar alerta 24 ho-
ras. Um e-mail não lido, um telefone-
ma não retornado, uma cobrança não
feita, pode ter efeitos desastrosos. Se
alguém pensou um dia em fazer um
concurso público para ter estabilidade
e ganhar uma boa e constante remu-
neração, esqueça, não foi feito para a
coisa", diz, em tom alegre.

A mesma recomendação foi da-
da, desde à infância, à cirurgia den-
tista Carla Renata Sarni. Aos 34 anos,
ela já tem uma das maiores redes de
franquias de clínicas odontológicas
do País, a Sorridents. A rede conta ho-
je com ] 00 clínicas em operação e 53
em término de construção em nove
estados brasileiros: São Paulo, Pará,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Ceará, Rondônia, Paraíba e
Pernambuco.

Vinda de uma família formada por
comerciantes, passou grande parte de
sua infância e adolescência auxiliando
a mãe no trabalho. Tudo o que dese-
java, fosse uma bicicleta ou fazer uma
viagem, era conseguido através de seu
"suor". Ela acredita piamente que esse
foi o principal motivo que a fez alcan-
çar o sucesso ainda jovem. "Não ter
medo do trabalho é essencial. Muito
do que tenho hoje conquistei por-
que fui curiosa e estudei por conta
própria. Outras, foi por conta do fee-
ling empreendedor", garante. Por isso,
Carla faz questão de obedecer a alguns
critérios antes de fechar contrato com
um novo franqueado. Um dos princí-
pios básicos é que o novo parceiro seja
tão ligado ao trabalho e à vontade de
crescer quanto ela.

Como no caso da maioria dos jo-
vens empreendedores, sua ascensão

foi rápida. Logo no começo da carrei-
ra, aos 21 anos, ela conseguiu uma va-
ga em um consultório na zona leste de
São Paulo, Em três meses de trabalho,
conquistou uma boa carteira de clien-
tes. Em mais três meses, avisou ao
proprietário do consultório de que iria
abrir sua própria clínica. Nessa época,
a dentista ainda cursava sua especia-
lização como cirurgia buco-maxilo-

facial. Daí para frente, seu negócio só
expandiu. Quando se deu conta, ven-
deu um carro e, juntamente com al-
gumas economias e um financiamen-
to no banco, comprou a primeira se-
de da Sorridents, na capital paulista.
Quando chegou à 19a unidade, resol-
veu atuar através de licenciamento da
marca. O passo seguinte foi formatar o
negócio em forma de franchising. )>
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Renata Sarni, da Sorrídents -
Nascer em uma família com tino

para os negócios e que incentiva o
ernpreendedorismo é meio caminho

andado para se tornar empresário

A exemplo da maioria dos empresá-
rios em início de negócio, para conso-
lidar seu nome e atrair pacientes, Carla
trabalhava até tarde da noite e duran-
te os finais de semana, dias em que le-
vava seu atendimento até as regiões
mais carentes da cidade. Aliás, ajudar
as pessoas, ao contrário de muita gen-
te que usa o trabalho voluntário pa-
ra se promover, foi um dos atrihutos
que a fez ficar conhecida em toda a re-
gião e a ganhar cada vez mais clientes.
"Alguns pacientes não possuíam di-
nheiro para pagar o tratamento e nem
por isso deixei de atendê-los. Percebi
que tinha potencial para abrir uma re-
de de franquias quando vi que, além
do dom de oferecer bem-estar, tam-
bém conseguia gerir meu consultório
e quando meus colegas dentistas co-
meçaram a me procurar dizendo que
gostariam de ter um negócio como o
meu", lembra. E ela não se dá por sa-
tisfeita. Sua meta é alcançar a marca
de 200 unidades até 2013 e ter pelo
menos uma clínica instalada em cada
uma das capitais brasileiras.

Tempos modernos
Essas histórias têm um fator em co-

mum: seus personagens possuem um
alto nível de instrução e o acesso à in-
formação, uma das variáveis que os
diferenciam dos empreendedores do
passado, que geralmente iniciavam
uma atividade por conta própria, sem
muito preparo e depois dos 40 anos.
Antes, era possível realizar um empre-
endimento de imenso sucesso mes-
mo com um nível de escolaridade
primária, a exemplo do empresário
Amador Aguiar, fundador do Bradesco.
Atualmente, isso c muito difícil. É o que
diz o consultor especialista em mane-
jo comportamental e empreendedo-
rismo em negócios e autor dos livros
"Pessoas de Resultado" e "Gente que
faz", da Editora Gente, Luiz Fernando
Garcia. Ele embasa sua opinião no fa-
to de que os clientes de hoje são muito
mais exigentes e os ambientes de negó-
cios cada vez mais virtuais c tecnológi-
cos. 'Antigamente, bastava 'estar' com-
petente, hoje é absolutamente neces-
sário 'ser' competente", diagnostica.

O jovem, via
de regra, é

mais permeável à
implantação de novas
praticas empresariais
e a uma cultura mais
flexível e inovadora
de produção,
especialmente por
ter tido poucas
experiências
profissionais
anteriores"
JULIANO SEABRA, COORDENADOR
DE EDUCAÇÃO E POLÍTICAS
PÚBLICAS DO INSTITUTO ENDEAVOR
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Ainda que os avanços possam ser
percebidos a olhos nus, Garcia crê
que não se pode afirmar que os jovens
mudaram o universo empresarial pa-
ra pior ou melhor. Para ele, estamos
simplesmente diante de um mundo
transformado, onde uma nova tec-
nologia pode romper com um para-
digma tecnológico com muita facili-
dade. Mesmo assim, existem alguns
riscos iminentes ao celeiro de candi-
datos com menos experiência de vi-
da. Segundo ele, o mais comum é a
visão idealizada. Em sua opinião, um
jovem pode ter aspirações baseadas
mais em um cenário mais "fantástico"

A importância
da leitura
Se repararmos bem, notaremos
que muitos conselhos são dados aos
empreen-dedores de primeira viagem: pesqui-
se, amplie sua rede de contatos, converse com pes-
soas que já passaram pelo tipo de negócio que você
quer encarar. Mas somente em um lugar é possível
achar todas as informações de maneira concentrada
e completa: nos livros. Empreendedores que vira-
ram grandes empresários, a exemplo do publicitário
Roberto Justus, usam os livros para passar um pouco
de suas experiências. Há também as publicações de
docentes e especialistas em diversas áreas que trans-
mitem dicas imprescindíveis para quern quer abrir seu
próprio negócio. Afinal, é isso que vai enriquecer seu
vocabulário em uma reunião de negócios, estimular
s criatividade na hora de bolar uma nova estratégia,
além de afinar o poder de argumentação no momen-
to de negociar com um funcionário, Enfim, comece a
enxergar o hábito da leitura como meio caminho an-
dado rumo à conquista do sucesso profissional.

acesse: www.euaueroler.com.br

ou ingênuo e desconsiderar variáveis
que podem impactar positiva ou ne-
gativamente o seu desempenho, "Em
tese, uma pessoa mais vivida conse-
guiria reduzir o auto-engano, ou seja,
alinhar a realidade externa, que são os
dados e as análises mais precisas, com
a realidade subjetiva", analisa.

Por outro lado, se falta experiên-
cia de bagagem profissional, isso é
compensado com uma maior dispo-
sição de tempo para planejar e abrir
um negócio, inclusive assumir riscos
que profissionais mais maduros não
poderiam correr em função de já te-
rem uma carreira já estabilizada ou
compromissos familiares que freiam
o processo. É claro que a impulsivida-
de pode ser vista como algo ruim, mas
uma das principais características do
empreendedor é a capacidade de so-
nhar grande e transformar idéias em
negócios inovadores. Esta é a opinião
do coordenador de educação e polí-
ticas públicas do Instituto Endeavor,
Juliano Seabra. "O jovem, via de regra,
é mais permeável à implantação de
novas práticas empresariais e a uma
cultura mais flexível e inovadora de
produção, especialmente por ter tido
poucas experiências profissionais an-
teriores", salienta.

Apesar do Sebrae apontar que 68%
dos jovens empreendem por oportu-
nidade e 32% por necessidade, Seabra
alerta para o fato de um dos principais
motivadores do empreendedorismo
brasileiro ser, ainda, a falta de alter-
nativas profissionais. E as estatísticas
não deixam mentir: quase metade de
todos os desempregados do País tem
de 15 a 24 anos de idade, uma das mais
altas taxas de desemprego do mun-
do para esta faixa etária, de acordo
com estudo do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), divulga-

do em 2008. Por isso, garante o espe-
cialista, é preciso mudar a cultura nas
escolas e nas universidades para que
o empreendedorismo deixe de ser vis-
to como última alternativa e se tornar
uma opção viável e admirada por jo-
vens empreendedores. "É preciso en-
tender que o ensino de empreendedo-
rismo deve abordar tanto o estímulo a
uma postura empreendedora por par-
te dos estudantes, assim como com-
petências técnicas necessárias para a
identificação de oportunidades, pla-
nejamento e gestão de negócios", sen-
tencia Seabra. E Garcia complementa:
"O relatório Educating the Next Wave
of Entrepreneurs, divulgado no Fórum
Econômico Mundial de 2009, ressalta
a importância de abandonar os proce-



dimentos tradicionais e adotar méto-
dos de aprendizagem que impliquem
no envolvimento1 'afetivo-emocional
do aprendiz, tanto em ambiente aca-
dêmico ou formal de ensino como em
programas oferecidos por empresas e
instituições. O desafio deve ser abra-
çado por múltiplos agentes com dife-
rentes participações e funções".

Jovens tecnológicos
O que dois jovens de 28 anos têm

em comum? Não é difícil chegar a es-
sa resposta. Eles fazem parte de uma
geração que cresceu na era da Internet
e da tecnologia e delas tira o máximo
proveito. O diretor da Enken, agência
de publicidade especializada em mí-
dia digital, David líeck, é formado em
engenharia da computação e detém
18 certificações pela Microsoft, sendo

um dos brasileiros mais jovens a re-
ceber tais qualificações. Aos 13 anos,
fundou a Sysop BBS (Bulletin Board
System), sistema informático anteces-
sor à Internet, muito usado por em-
presas que precisavam integrar fun-
cionários externos. Em pouquíssimo
tempo de atuação, David tornou-se
responsável pelas contas de empre-
sas como Citizen, Trakinas, Michelin,
Trifil, Apae, Kraft Foods, entre outras
no Brasil e no exterior.

Ele explica que a Enken nasceu no
período pós-bolha, em uma fase on-
de o mercado iniciava seu amadureci-
mento e as empresas acreditavam com
mais força no meio digital, porém, de
forma consistente e consciente, sem
a euforia do começo. "A empresa foi
planejada desde o início para atender
grandes empresas, fornecendo um
perfil misto que sempre julguei como
necessário para atuação digital de ex-
pertise em negócios, planejamento e
realizações com criação e tecnologia.
Muitos, além de não terem a visão de
negócios, eram muito tecnológicos ou
apenas criativos. Queríamos unificar
tudo isso", conta.

O jovem empresário faz questão de
frisar que nunca se permitiu utilizar a
idade como desculpa para qualquer
situação e, pelo contrário, sempre se
preocupou em se superar para que as
outras pessoas não colocassem isso
como um fator limitador. "Tínhamos
uma empresa nova, sem grandes re-
ferências, com pessoas muito novas à
frente, mas disputando grandes con-
tas com concorrentes maduros e con-
solidados no mercado", diz. Por isso,
sempre buscou se apoiar em referên-
cias de sucesso, ler muitas histórias de



Rafael Cordeiro, da Enox-
Boa "sacada" e perspicácia na

medida certa levam uma pequena
empresa a dominar o mercado

empreendedores para tentar entender
como eles pensavam.

Já o diretor da Enox, maior veí-
culo de mídia indoor do País, Rafael
Cordeiro, inventou um jeito diferente
de fazer publicidade. Ao perceber que
as pessoas não ficam mais em casa
corno antes, paradas na frente da TV
e sim em constante movimento, re-
solveu instalar seus displays de propa-
ganda nos banheiros dos mais badala-
dos points da cidade de Curitiba, sede
da empresa; restaurantes, academias,
salões de beleza, lan houses, entre ou-
tros locais. "Percebemos que o pú-
blico de um estabelecimento isolado
não representava nada para um gran-
de anunciante, mas se criássemos re-
des com todos os melhores estabele-
cimentos de cada segmento, a história
muda", constata.

Daí para a frente, as inovações e no-
vos formatos de intervenções indoor
surgiram. Cordeiro começou a fazer
mídia nos painéis de esteiras em aca-
demias, nos espelhos de salões de be-
leza, nas mesas dos restaurantes, den-
tro de provadores de lojas de depar-
tamento e demais locais de grande
circulação de pessoas. Com estes ca-
nais, a empresa ganhou uma audiên-
cia representativa e, o mais importan-
te, possibilitou o envolvimento desta
audiência com as marcas, pois "ela se
encontra em um momento muito re-
ceptivo para ações de marketing rele-
vantes ao seu estilo de vida e potencial
de consumo".

Isso tudo começou a acontecer há
cinco anos, quando ele tinha apenas
23. Logo após sair da faculdade, se
uniu com outros amigos recém-for-

mados para abrir a agência, inicial-
mente com atuação somente na ca-
pital paranaense. O empreendimento
deu tão certo que hoje a ENOX tem 22
filiais, nos quatro cantos do Brasil. Por
conta desse crescimento imenso, o
empreendimento precisou passar por
uma reestruturação: recentemente se
transformou em uma S/A de capital
fechado.

Hoje, a empresa possui um sistema
de gestão diferenciado, com um sof-
tware chamado web-based que con-
densa todas as informações sobre os
cinco mil estabelecimentos parceiros
da agência e viabiliza a interação entre
todos os escritórios do País. Cordeiro
conta que, através da integração com
site da ENOX e um mash-up com o
Google Maps, o cliente faz o plane-
jamento da ação indoor online e a
segmenta geograficamente por esta-
do, cidade, bairro e também por área
do estabelecimento. "Com o briefing
do cliente em mãos, a ENOX identi-
fica os ambientes freqüentados pe-
lo público-alvo e consegue atingi-lo
em momentos propícios", detalha. Os
clientes aos quais Cordeiro de refere
são gigantes como Unilever, Ambev,
Procte&Gamble, Samsung, Nivea,
TIM, O Boticário, Kraft Foods, entre
outros. Foi ou não foi um bom negó-
cio o investimento de R$ 5 mil de ca-
da amigo recém-formado? Ele mesmo
responde: "Nosso desejo era tornar a
mídia indoor uma categoria de mídia
tradicional, como a mídia impressa,
eletrônica, exterior e até online, com
investimentos mais expressivos e dei-
xando de ser apenas uma 'alternativa'
de mídia alternativa". Bingo!
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