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nicho de negócios
Henrique Manreza

Filho de peixe não
precisa ser peixinho
Ao ouvir o ditado popular “filho de peixe, peixinho é”,
sempre vem à mente as heranças genéticas. Em geral, ele
é aplicado a um filho que herdou do pai ou da mãe uma
habilidade profissional ou o jeito de ser, como a cantora
Maria Rita, tão talentosa quanto a mãe, Elis Regina. Como
em tudo existem exceções e poderíamos citar vários
exemplos de filhos que buscaram sua carreira profissional
longe de comparações. Mas a cultura brasileira costuma
valorizar os casos de pais e filhos que atuam na mesma
área e são bem-sucedidos. Trata-se de um desejo presen-
te em muitas famílias. O importante, porém, é lembrar
que o talento para os negócios ou para as artes depende
mais da cultura e de um conjunto de elementos biopsi-
cossociais do que de um gene. Por elementos biopsicos-
sociais, entenda-se aquele conjunto de fatores presentes
no ambiente, na educação, nos modelos que cada um re-
cebe na convivência com familiar. Ou seja, eles estão di-
retamente ligados à educação e podem determinar de ha-
bilidades artísticas à atitude empreendedora.

Pesquisas científicas já comprovaram a relação po-
sitiva entre pais empresários e filhos empreendedo-
res, mesmo assim não existe receita de como desen-
volver a atitude empreendedora em um filho. O que

existe são alguns cui-
dados que os pais po-
dem tomar se desejam
que seus filhos tenham
a opção de ter um ne-
gócio próprio e inova-
dor como carreira.

Toda família tem um
conjunto de regras, cren-
ças, valores e forma de
se relacionar com as
pessoas. Pode ser que
seu filho não se torne
exatamente aquilo que

você sonhou para ele, mas, se for capaz de realizar os
próprios sonhos é sinal de que aprendeu a nadar. Mais do
que ser igual aos pais na escolha da profissão é importan-
te que os jovens tenham mais e melhores chances de se-
rem bem-sucedidos no que escolherem.

E como você pode ajudar seu filho nisso? O funda-
mental é cultivar valores que estimulem o empreende-
dorismo e ter atitudes coerentes com eles no dia a dia. É
preciso ter claro os valores que adotamos como princí-
pios de vida, aquilo que não abrimos mão na hora de fa-
zer uma escolha. Eles são o farol que iluminam nossas
condutas. Pense um pouco: o trabalho é um valor na
sua família? Ou o emprego — e de preferência estável —
é considerado mais importante? São estes temas coti-
dianos que formarão as crenças e valores.

Qual é sua reação diante do erro? Sente-se envergo-
nhado e evita comentá-lo? Ou sente-se desafiado e bus-
ca opiniões e sugestões para superá-lo? A segunda atitu-
de estimula um modelo empreendedor de comporta-
mento, em que o valor está na realização e na iniciativa.

A principal contribuição dos pais é não limitar a capa-
cidade de sonhar de seus filhos. As crianças são capazes
de imaginar outros oceanos e mundos que os adultos não
acreditam serem possíveis. Deve-se ter o cuidado de não
inibir essa habilidade e de não restringi-la por compara-
ções com os pais e outros parentes. Assista ao filme À
Procura da Felicidade, de 2006, que conta a saga em-
preendedora de Chris Gardner, um milionário americano
que educa seu filho sozinho. No papel de pai, o ator Will
Smith joga basquete com o filho e diz: “Nunca deixe nin-
guém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo
eu. Se tiver um sonho, tem que correr atrás dele”. Esta é a
maior herança que alguém pode ter: a capacidade de so-
nhar, ousar e criar um mundo diferente e melhor. ■
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Grandes grupos já garantem lugar no evento
Sem nem contar com sua
primeira edição, o Travelweek
já conta com nomes de peso do
turismo mundial. Companhias
aéreas como British Airways,
Air Canada, Air France, Swiss Air,
Quantas e Lufthansa são nomes
garantidos para o evento que
acontece em abril na Bienal do
Parque Ibirapuera, em São Paulo.
Entre as hoteleiras estão nomes

como Fasano, Four Seasons,
Plaza Athénée, Le Maurice,
New York Palace e outros grandes.
Dos 230 expositores apenas
25 são de grupos brasileiros,
entre eles o Copacabana Palace,
e resorts do nordeste. Segundo
Carolina Perez, criadora do
evento, não existe projetos para
realizar a Travelweek em outras
cidades que não São Paulo.

INVESTIMENTO

R$ 5 milhões
serão investidos para a montagem
do evento que acontecerá
na Bienal do Ibirapuera.

EXPOSITORES

230
agências de viagens participarão
do evento. Inicialmente o número
era de apenas 100 expositores.
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