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Fomento - Iniciativa, dividida em duas vertentes, espera fomentar a cultura de negócios entre 
seus alunos. Palestras ao longo do ano serão abertas ao 
Público 
 
Com o objetivo de formar empreendedores cariocas e movimentar a economia da cidade, a 
Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro (ESPM-Rio) lançará um núcleo 
de empreendedorismo. O evento de inauguração, previsto para ser realizado na terça-feira, foi 
adiado devido às chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesta semana, provocando o 
cancelamento das aulas da instituição e prejudicando o calendário letivo. Com workshops, 
palestras, estudos de caso e outras atividades, a iniciativa, ainda sem data definida para 
começar, pretende dar suporte para que os alunos e ex-alunos da instituição estruturem 
melhor as suas ideias de negócios, caso queiram abrir uma empresa própria. 
 
O núcleo será divido em dois pilares. Um para ensinar o que é o empreendedorismo e quais 
são as características e habilidades necessárias aos empreendedores (chamado Cultura 
Empreendedora) e outro para estudar casos de sucesso de jovens que começaram no mundo 
de negócios (Negócios Empreendedores). 
 
No primeiro serão realizados ao longo do ano concursos de artigos sobre empreendedorismo e 
estudos em parceria com o Núcleo de Pesquisa da faculdade. Já no segundo pilar, aulas 
capacitadoras serão oferecidas para que os alunos tornem seus empreendimentos mais 
organizados e criem um plano de negócios mais consistente. 
 
Balança 
 
“Não é uma empresa incubadora, é um núcleo para fomentar o empreendedorismo e a 
possibilidade de gerar novos empregadores. A balança de formação de executivos e 
empreendedores estava desequilibrada. A gente precisa gerar novos postos de trabalho, 
porque em pouco tempo não teremos mais vagas para a quantidade de pessoas que estão 
entrando no mercado”, afirma Rafael Liporace, ex-aluno da ESPM e professor de Mídias 
Alternativas da faculdade. Ele coordenará as atividades do núcleo, cujas atividades serão 
gratuitas. 
 
O coordenador explica que todas as palestras que o núcleo irá realizar ao longo do ano serão 
abertas ao público em geral, não somente aos alunos e ex-alunos. 
 
As inscrições podem ser feitas por telefone (2216-2002) ou por e-mail (empreendedorismo@ 
espm.br). 
 
Com isso, todos interessados em começar uma empresa própria podem se valer do 
conhecimento da instituição. 
 
Liporace tem uma história semelhante à dos alunos que irá coordenar. Ele mesmo criou a sua 
agência de publicidade a Birutas Mídias Mirabolantes, especializada em mídias alternativas na 
época que era aluno da faculdade. Hoje ele emprega 65 pessoas. O coordenador conta que a 
Biruta começou em 2003 em um programa de empreendedorismo da Iniciativa Jovem Shell, 
na qual seu sócio Alan James estava inscrito. 
 
“A gente desenvolveu a Birutas dentro da atividade do programa. Isso mostra que os jovens 
querem empreender, mas falta suporte e instituições que facilitem o processo. Na ESPM isso 
ocorria de forma muito esporádica. Queremos aumentar a frequência e a quantidade de 
criação de companhias”, diz, apontando que o ex-aluno Gustavo Caetano também criou a sua 
empresa, a Samba Tech, no último período da faculdade, em 2004. 
 
Caetano trabalhava como estagiário de marketing em uma grande empresa de saúde quando 
comprou um celular que baixava jogos e descobriu que na época nenhuma empresa no Brasil 



distribuia esse tipo de aplicativo. Ele acabou entrando em contato com uma da Inglaterra. As 
conversas foram evoluindo e, depois de montar um plano de negócios, o estudante assinou 
parceria para oferecer o conteúdo da companhia em terras brasileiras. 
 
“Voltei para o Brasil com um problema na mão. Tinha o parceiro, mas não tinha o dinheiro e 
nem conhecimento profundo sobre o negócio. Naquele momento busquei um investidor”, 
conta. Um conhecido da família acabou apostando R$ 100 mil na idéia, que acabou dando 
certo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9, 10 e 11 abr. 2010, Seudinherio, p. B-
16.   


