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pear e desenvolver seus poten-
ciais”, conta. O projeto piloto
funcionou pedagogicamente,
mas não comercialmente.

Analisando seu produto,
Carla vislumbrou que atuar com
uma educação voltada às atitu-
des que formam a personalidade
do empreendedor poderia ser
um diferencial e abrir as portas.

Metodologia
Com esse objetivo em mente,
ela criou novas oficinas — e
também o material didático —
para jovens de dez a 14 anos. A
metodologia é similar à de

muitas escolas de inglês, nas
quais o aluno progride no tema
estudando módulos semes-
trais. “O que existia até então
era pontual, como cursos úni-
cos de poucos meses. Um jo-
vem não passa a ter criativida-
de e iniciativa assim. É preciso
criar um ambiente para que ele
se desenvolva ”, diz.

Hoje, a empresa de Carla
conta com quatro oficinas de
empreendedorismo, duas de
projetos, duas de profissões e
duas de negócios. Entre os
principais clientes da empresa
estão nomes como Instituto

GayLussac e Instituto Rogério
Steinberg. Carla realiza também
formação para professores.

Mudança cultural
Segundo Ludmilla Figueiredo,
coordenadora da área de cultu-
ra empreendedora do Instituto
Empreender Endeavor Brasil, o
tema da educação para o em-
preendedorismo é relativamen-
te novo no Brasil. “A sociedade e
o mercado estão falando, hoje,
muito em empreendedorismo.
A mentalidade do brasileiro está
mudando. E uma transformação
cultural”, diz. ■
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No começo deste ano, a criadora
da Escola de Empreendedoris-
mo Zeltzer, Carla Zeltzer, voltou
a trabalhar com informática.
Hoje, ela divide seu tempo entre
o negócio próprio e a atuação
como consultora em uma em-
presa de tecnologia em gestão
empresarial. Durante os últimos
quatro anos, porém, ela havia se
dedicado integralmente à sua
escola, que desenvolve e aplica
metodologias de ensino de em-
preendedorismo voltadas, prin-
cipalmente, para crianças e jo-
vens. “Foi uma decisão difícil,
mas necessária. Há momentos
em que é preciso buscar outros
modos de seguir em frente”,
diz, referindo-se ao atual mo-
mento do seu negócio.

É que o empreendimento,
instalado desde 2006 no Insti-
tuto Gênesis, incubadora de
empresas da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janei-
ro (PUC-Rio), acabou de ser
graduado. Agora, Carla busca
um novo modelo de atuação
para fazer o negócio se expan-
dir e se tornar mais lucrativo.
Uma das ideias é vender proje-
tos para entidades que já reali-
zam trabalhos com educação e
empreendedorismo. Segundo
ela, trabalhar apenas com esco-
las ainda é difícil. Enquanto
isso, a atuação com informática
ajuda a pagar as contas.

Aliás, essa persistência — ca-
racterística necessária para le-
var adiante um modelo de ne-
gócio inovador — é uma das ha-
bilidades empreendedoras que
Carla tenta ensinar aos jovens.

Formada em Ciência da
Computação e com mestrado
em Marketing, ela já havia tra-
balhado em uma consultoria de
informática. Depois, foi sócia
em uma empresa que desenvol-
via um sistema de gestão para
shopping centers, onde perma-
neceu até 2006, ano em que de-
cidiu abrir um negócio próprio
voltado para educação.

Segundo ela, esse desejo
surgiu de uma mistura nada
usual: a preocupação com a
formação de sua filha, que hoje
tem 10 anos, e da percepção de
que muitos profissionais pos-
suem poucas das habilidades
necessárias para lidar com pro-
jetos complexos. “Eu via que
faltava nas escolas algo que
preparasse as pessoas para o
mundo do trabalho”, diz Carla.

Durante um ano de pré-in-
cubação, a empreendedora
desenvolveu um plano de ne-
gócio e elaborou oficinas extra-
classe ligadas à teoria das inte-
ligências múltiplas. “Eram
práticas nas quais os alunos
realizavam atividades para ma-

Um negócio que ensina como
Com metodologia e materiais próprios, empresa carioca ensina a crianças e jovens as habilidades necessárias

“Nos países desenvolvidos,
a educação empreendedora
é completamente inserida
nas instituições de ensino,
faz parte da cultura. O Brasil
precisa correr para ter um boa
educação empreendedora”

Ludmilla
Figueiredo
Coordenadora
da área de cultura
empreendedora
da Endeavor

Divulgação

Carla Zeltzer, fundadora da Escola
de Empreendedorismo: oficinas
semestrais para capacitar jovens
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desenvolver atitude
para empreender e obter sucesso

Identificando o buraco
negro da sua empresa
Hoje, quero propor uma forma produtiva para ser reali-
zada a gestão das suas metas empresariais. Classifico esse
conceito de blackhole, ou buraco negro, remetendo a si-
milaridades conceituais da sua definição astronômica.
Explico essa relação de maneira muito simplista. Um bu-
raco negro é uma região no espaço que contém uma
enorme quantidade de massa concentrada que nenhum
objeto consegue escapar de sua atração gravitacional. Ou
seja, é uma área de tamanha intensidade de foco que
tudo é “sugado” para esse ponto.

Podemos definir este conceito como uma metodolo-
gia a ser aplicada dentro de uma empresa. Como? Con-
sidere que um blackhole é a meta mais importante e
fundamental da companhia, que guia a ação de todas as
outras metas ou projetos. É basicamente o alvo de toda
a estratégia que o empreendedor vai definir para que,
assim, atinja o seu objetivo final.

Muitas empresas criam dezenas de metas para o ano.
Na maioria das vezes, elas são maldefinidas ou mal-in-
terpretadas e trazem um plano de ação desconhecido.
Em metas, quanto menor o número almejado, maior a
execução. O conceito de blackhole simplifica essa estra-
tégia: uma meta principal que guia todas as outras.

Isso não significa que a sua empresa terá apenas uma
meta. Ela pode ter mais.
Mas é importante lem-
brar que todas devem ser
complementares à meta
mais importante, que
dará foco total aos cola-
boradores da organiza-
ção. Podemos fazer uma
analogia da imagem de
um organograma: a
blackhole estaria no ní-
vel mais alto e, abaixo
dela, seriam desenvolvi-
das metas secundárias
ou projetos de execução
que ajudarão na realiza-
ção do fim a que se diri-
gem as ações do grupo.

E como descobrir a
meta principal? Você deve simplesmente entender que
o objetivo maior de uma empresa com fins lucrativos é
gerar lucro. Isso significa que a meta blackhole deve
estar ligada a resultados financeiros de alguma forma.
Se a meta mais importante da sua empresa não remeter
a finanças, possivelmente ela é uma organização não-
governamental (ONG) ou qualquer outro tipo de enti-
dade sem fins lucrativos.

Quais são os benefícios em se aderir a esse sistema?
Primeiro, ele facilita a comunicação entre equipes,
coordenadores e diretores no que diz respeito ao objeti-
vo da instituição, alinhando a equipe, evitando confu-
sões e, com isso, as desculpas de desconhecimento da
meta corporativa. Outro acréscimo para a empresa é a
facilidade de mensuração do progresso da meta e o
acompanhamento por meio dos projetos de suporte.
Estes projetos são as tarefas de grande duração que se-
rão executadas ao longo dos meses para apoiar a reali-
zação da meta mais importante. Se seguir boas práticas
para gestão de projetos, as atividades terão mais con-
trole e capacidade de gestão, o que muitas vezes não
acontece na gestão de metas.

Pense sobre esse conceito, onde um objetivo maior
atrai a realização de metas menores. Converse com seus
sócios sobre a ideia. Faça com que cada qual se pergunte:
Qual o nosso buraco negro que merece todo o foco e ener-
gia? Que projetos ou submetas suportam a execução des-
sa meta? Experimente o processo e veja os resultados. ■

CHRISTIAN
BARBOSA
Presidente da Triad Consulting

O principal objetivo
de uma empresa
com fins lucrativos
é gerar lucro.
Isso significa que
a meta blackhole
deve estar sempre
ligada a resultados
financeiros
de alguma forma

PROBLEMA EXISTE TAMBÉM ENTRE OS MAIS VELHOS

Último colocado
na América do Sul

Baixa qualidade
no ensino superior

Segundo o Monitor Global
de Empreendedorismo (GEM,
na sigla em inglês), menos
de 10% do brasileiros com idade
entre 18 e 64 anos recebem
algum tipo de educação voltada
ao empreendedorismo. É o pior
desempenho da América do Sul.

Ainda segundo o mesmo
levantamento, o Brasil fica
à frente apenas do Egito
em um ranking com 39 países
sobre qualidade dos programas
de educação voltados
ao empreendedorismo em
instituições de ensino superior.

1 2

Infografia: Alex Silva; foto: Patrícia Santos
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