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Durante a crise econômica global
os empreendedores se destaca-
ram em relação aos gestores con-
vencionais principalmente por
um aspecto: as medidas que eles
tomaram em suas empresas tive-
ram como objetivo inovar. Com
isso, conseguiram manter um
elevado ritmo de crescimento de
seus negócios. Esse é uma das
conclusões do relatório Lições da
Crise — Futuro líderes de mer-
cado, elaborado pela consultoria
Ernst & Young com base em uma
pesquisa conduzida com 3,1 mil
vencedores e finalistas do seu
prêmio Empreendedor do Ano,
realizado desde 1986.

Segundo Maria Helena Pet-
tersson, sócia e responsável pela
área de empresas com alto po-
tencial de crescimento da Ernst &
Young, o estudo teve como obje-
tivo identificar as ações implan-
tadas por empresas de diversos
portes comandadas por em-
preendedores. “São negócios que
chamamos de emergentes, que
possuem um crescimento acele-
rado, geralmente muito superior
à evolução do Produto Interno
Bruto (PIB)”, diz. De acordo com
Maria Helena, as práticas adota-
das por esse grupo servem como
pauta para o desenvolvimento de
estratégias de crescimento em
qualquer tipo de empresa.

O estudo resultou em uma lis-
ta com oito lições que podem ser
aplicadas a qualquer companhia:
reavaliação do modelo de negó-
cio, otimização do alcance de
mercado, flexibilidade nas ope-
rações, revitalização da gestão de
risco, otimização da disponibili-
dade e do emprego de capital,
aprimoramento do talento ge-
rencial, tomada e execução de
decisões com rapidez e, por fim,
fortalecimento da relação de
confiança estabelecido com os
diversos públicos com os quais a
empresa se relaciona.

“Procuramos identificar o
que gerou o crescimento do gru-
po de empresas analisadas. E
elas buscaram inovar, fazer as
coisas de modo diferente para
ganhar mercado e acelerar as
vendas”, afirma. “Nem sempre
se trata de grandes invenções,

mas de mudança na forma de
atender o consumidor ou levar
um produto a um mercado que
não estava sendo atendido”, diz.

Aposta na inovação
Antonio Carlos de Gissi Júnior,
sócio e presidente da Kimberlit
Agrociências e vencedor do prê-
mio de empreendedorismo da
Ernst & Young deste ano, na ca-
tegoria emergente, é um exem-
plo de empresário que experi-
menta crescimento rápido graças
a sua postura empreendedora.
No ano passado, o faturamento
da Kimberlit cresceu 25%, so-
mando R$ 20 milhões. Para este
ano, ele projeta alta de 50%.

Segundo Gissi, o sucesso do
empreendimento deve-se à deci-
são de investir em pesquisa e
desenvolvimento, o que tem per-
mitido à Kimberlit lançar produ-
tos diferenciados. No ano passa-
do, a empresa destinou R$ 1,4
milhão à pesquisa. “Até 2014,
queremos chegar a um fatura-
mento de R$ 100 milhões por
ano, devido principalmente ao
desenvolvimento de produtos
inovadores”, afirma.

Maria Helena, da Ernst &
Young, diz que o destaque do le-
vantamento foi a percepção de
que os empreendedores não ig-
noraram a crise, mas buscaram
caminhos alternativos e soube-
ram identificar oportunidades
em um momento no qual muitas
empresas ficaram paralisadas.
“Na visão da Ernst & Young, o
empreendedorismo é um impor-
tante elemento de desenvolvi-
mento, especialmente no Brasil,
onde ele tem avançado nos últi-
mos anos com maior velocidade
do que em outros mercados”. ■

Segundo dados da Ernst & Young, inovação é essencial para negócios de todos os portes superarem obstáculos

Levantamento
da consultoria
analisou resultados
de 3,1 mil negócios
considerados
emergentes durante
os meses de recessão
econômica mundial

INCENTIVO

USP lança concurso de economia para
alunos do ensino médio de escola pública
Estão abertas até 15 de outubro as inscrições para o 4º Prêmio Econoteen
de Ensaios, destinado a alunos de segunda e terceira séries do ensino
médio de escolas públicas de São Paulo. O prêmio é uma iniciativa
da Universidade de São Paulo, que tem por objetivo apresentar o
pensamento econômico aos alunos e dar informações sobre a graduação
na área. Os cinco melhores ensaios receberão de R$ 500 a R$ 1,5 mil.

TELEVISÃO

Televisa faz acordo para tornar-se maior
acionista da Univision dos Estados Unidos
A Televisa do México confirmou investimento de US$ 1,2 bilhão para
adquirir 5% da rede Univision dos Estados Unidos, a mais importante
do país voltada para os hispânicos. A operação é complexa e contempla
títulos de longo prazo conversíveis em 30% do capital social da emissora.
Com isso, a Televisa passará a deter até 40% da Univision e terá o
direito de designar três dos 20 membros do conselho de administração.

Tim Rue/Bloomberg

Estudo mostra o que as empresas têm
a aprender com empreendedores

Henrique Manreza

Maria Helena Pettersson, sócia da Ernst & Young:
boas práticas de empresas durante crise podem
orientar as estratégias de outras companhias
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ENTRETENIMENTO

Oi lança serviço de televisão
paga via satélite em seis estados
A Oi lançou sua televisão paga via satélite em seis estados e no Distrito
Federal. A Oi TV será oferecida em Goiás, Alagoas, Paraíba, Pernambuco,
Rio Grande do Norte e Ceará; com pacote de 28 canais por R$ 34,90
por mês. A emissora tem 8,8 milhões de usuários nos estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
e capitais e regiões metropolitanas de Bahia, Sergipe e Espírito Santo.

CIÊNCIA

Nobel de Física vai para russos por suas
descobertas com material mais resistente
Os russos Andre Geim e Konstantin Novoselov venceram o Prêmio
Nobel de Física por suas descobertas sobre o grafeno, que pode
gerar transistores muito mais rápidos do que os de silício empregados
nos aparelhos eletrônicos. O material se caracteriza por uma alta
condutividade térmica e elétrica e por combinar alta elasticidade,
rapidez e extrema dureza, sendo o material mais resistente do mundo.

Reuters

LIÇÕES PARA ENFRENTAR TURBULÊNCIAS

Novos modelos de negócio
Segundo o estudo da Ernst & Young,
as empresas com rápido crescimento
reforçam suas vantagens competitivas
recorrendo a inovações e não temem
desafiar os padrões existentes. Elas se
avaliam para garantir que seus modelos
de negócios e estruturas organizacionais
sejam adequados à realidade econômica.

1

Maior alcance de mercado
As empresas líderes em crescimento
buscam otimizar seu alcance de mercado
e sua oferta de produtos e serviços para
que possam explorar oportunidades em
novas localidades, além de diversificar
riscos. Com isso, elas conseguem
ocupar espaços que outras empresas
não estão conseguindo atender.

5

Operações flexíveis
As empresas empreendedoras são
mais flexíveis e, por isso, conseguem dar
uma resposta mais rápida às mudanças
econômicas. Elas maximizam os recursos
disponíveis e otimizam as funções de
suporte aos negócios para obter mais
eficiência. Elas também intensificam
alianças e recorrem a novas tecnologias.

2

Gestão de risco
As empresas empreendedoras estão
dispostas a assumir riscos. As mais
cautelosas normalmente evitam. Mas
identificar a complexidade das dificuldades
e desenvolver estruturas adequadas de
controle para enfrentar no novo ambiente
econômico também é uma postura
das empresas líderes de crescimento.

6

Melhor uso do capital
Empreendedores buscam formas
inovadoras de melhorar a gestão do capital.
Eles têm capitalizado incentivos fiscais
relacionados a investimento em inovação
e também buscado recursos em fundos
de private equity e empreendimentos
conjuntos. Muitos otimizaram o capital de
giro com uma gestão de caixa rigorosa.

3

Zelo pelos talentos
Recrutar, reter e motivar pessoas
talentosas é uma habilidade especial
das empresas empreendedoras. Durante
a crise, elas procuraram trabalhar com
profissionais excepcionais e se esforçaram
para reter os melhores. Elas também se
dedicaram a aperfeiçoar a comunicação
interna e a cultura corporativa.

7

Decisão e execução velozes
Os empreendedores são mais rápidos
ao tomar decisões e assumir riscos.
Com isso, conseguem aproveitar melhor
as oportunidades que surgem durante
uma crise. Não se trata de agir
instintivamente, mas de buscar uma melhor
compreensão da situação, recorrendo,
por exemplo, a análise de dados.

4

Fortalecimento da confiança
Obter sempre um resultado operacional
acima da média é um desafio contínuo
para uma empresa empreendedora.
Para isso, é preciso manter elevada a
confiança de todos os públicos interessados
no negócio — isto é, financiadores e
clientes—, o que só é realizado por meio de
transparência e uma comunicação eficaz.
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