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O empreendedor começa a ser formado ao nascer, em casa e na escola fundamental, e se
molda com o acúmulo de experiências e autodesenvolvimento ao longo de anos de trabalho

D
e acordo com especialis-
tas em recursos humanos,
num horizonte aproxima-
do de dez anos o mundo
do trabalho será dividido
em três partes: a primei-

ra, com aproximadamente 40% das
pessoas, trabalharão registradas em
empresas que contratam seus funcio-
nários pelo regime CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho) como conhece-
mos hoje; a segunda “categoria”, se
pode-se chamar assim, formada por
entre 40% a 45% da população econo-
micamente ativa, será composta por
profissionais liberais e empreendedo-
res; e a terceira parte, integrada por en-
tre 15% a 20% da população, passará
seu tempo procurando trabalho.

Observa-se, com base nessas projeções
feitas por especialistas em trabalho, que
menos da metade das pessoas continuarão
em seus empregos habituais e que uma
parcela significativa desse contingente
será composta por profissionais liberais e
empreendedores. Nesse contexto, os pa-
peis da educação e também do empreen-
dedorismo serão de vital importância para
o sucesso profissional dos indivíduos, das
organizações e do país.

O empreendedor começa a ser forma-
do ao nascer, em casa e na escola funda-
mental. As crianças precisam de método
ao agir, horário definido para suas ativi-
dades e limites impostos pelos pais sobre
o que pode e o que não pode ser feito. O
estabelecimento de limites, ao contrário
do que possa parecer, dá segurança à
criança e esse é o primeiro passo a ser tra-
balhado para ser empreender. Segurança
não para ter certeza no futuro se o negó-
cio em que apostará será bom ou ruim,
dará ou não certo, mas para ter coragem
de correr riscos calculados.

Na educação básica é dado o segundo
passo, que se estenderá por toda a vida, ou
seja, o incentivo à tomada de decisões in-
dividuais. Decidir por si é de vital impor-
tância para o sucesso do profissional.

Por exemplo: imagine o tradicional al-
moço na casa dos avós no domingo. Qual
“roupa” a criança deverá vestir? Não im-
ponha uma que lhe agrade, e sim, colo-
que as opções em cima da cama e a deixe
escolher. Dessa forma, desde pequeno
ele estará tomando decisões. Isso o dei-
xará mais seguro.

PRÓ-ATIVIDADE
Na adolescência, os pais devem monitorar
e controlar à distância a ação dos filhos e
não agir por eles. Deixe o estudante se de-
fender na escola, por exemplo. Só inter-
venha nas situações excepcionais. Lem-
bre-se: os problemas para o empresário só
terminam quando a empresa é vendida ou
fale, caso contrário caberá a ele tomar de-
cisões e resolvê-los, a mais ninguém.

No terceiro grau, o terceiro passo cabe
às escolas em geral e de administração de

Educação e empreendedorismo:
uma tabelinha que dá certo

Em 10 anos, menos
da metade das
pessoas continuará
em seus empregos
habituais: uma
parcela significativa
da força de trabalho
será composta por
profissionais liberais
e empreendedores
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empresas em particular que, além da
formação técnica básica, deverão traba-
lhar para despertar o espírito empreen-
dedor e desenvolver a capacidade de li-
derança dos estudantes.

O estudo das disciplinas com base em
estudos de casos, cursos de empreende-
dorismo ministrados na grade curricu-
lar, intercâmbios com escolas afins e
projetos de incubadoras de negócios,
somados, são poderosas alavancas para
tornar as pessoas pró-ativas e empreen-
der com êxito.

CONHECIMENTO É CHAVE
Alguns mitos devem ser desfeitos. Um de-
les é o de que o empreendedor já nasce as-
sim, não precisa ser desenvolvido. Na rea-
lidade, além de certo talento criativo e
energia, o profissional é moldado através

do acúmulo de experiências e autodesen-
volvimento ao longo de anos de trabalho.
Outro mito que acaba sendo muito propa-
lado que merece destaque é o de que di-
nheiro é o recurso inicial mais importante
na abertura de um negócio.

Na verdade não é assim que as coisas fun-
cionam, pois sem um plano de negócios
muito bem-elaborado, pessoas qualificadas,
processosdefinidosetecnologiaadequada,o
recurso financeiro de nada adiantará.
O pincel e a tinta estão para o artista da mes-
ma forma que o dinheiro está para o em-
preendedor, mas sem criação e conheci-
mento, de nada adiantará.

Como se observa, o conhecimento é à
base de todo o empreendimento de suces-
so. Começa em casa, aprimora-se na es-
cola e se complementa nas experiências
práticas do dia a dia.

José Eduardo Amato Balian
Professor de economia do curso de administração de empresas da ESPM

Divu lgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 out. 2010, Especial, p. B8.
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