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Capital social:
critérios e escolhas

SEGUNDA-FEIRA

EDUCAÇÃO

Um empreendedor deve ser capaz de relacionar-se com uma série
de pessoas, e de manter com elas um contato profissional vivo e sau-
dável. Para realizar seu sonho e ser bem-sucedido, um empresário
deve contar com uma série de colaboradores, conselheiros, fornece-
dores, clientes ativos, clientes em potencial e amigos. É a isso que
se dá o nome de rede de relacionamentos, que pode evoluir até tor-
nar-se uma ferramenta de trabalho e sucesso fundamental. Uma ca-
racterística empreendedora é a capacidade de persuadir, conven-
cer e de conquistar a confiança daqueles com quem se relaciona.

Desde o nascimento, estamos fadados a estabelecer relações e desen-
volver a nossa própria rede de relacionamentos durante toda vida, in-
cluindo e afastando pessoas no decorrer do tempo. Essas relações se
compõem em grupos. O primeiro é o grupo familiar. Em seguida, são
estabelecidas novas relações na escola, e amigos surgem por meio dos
conhecidos do bairro. Depois de adultos, na comunidade e no traba-
lho, estabelecemos novas ligações. É próprio da natureza humana ligar-
se a outras pessoas. Daí a identificação do homem como “ser social”.

Mas, as redes de relações são dinâmicas e diversas. As pessoas se
atraem para formar grupos de acordo com interesses e propósitos

de vida comuns. Estas relações vão
se formando a partir de critérios de
convivência e de acordo com a fun-
ção que cada indivíduo desempe-
nha neste conjunto. Portanto, os
critérios que definimos para nos re-
lacionarmos são fundamentais pa-
ra a escolha das pessoas que farão
parte de nossa rede.

Para concretizar um projeto em-
preendedor, é fundamental que se
busque parcerias que possam aju-

dar a atingir seus objetivos. Para isto, o empreendedor deve desen-
volver e manter boas relações com pessoas que possam influen-
ciar o sucesso de seu projeto.

As redes podem ser de origem pessoal (família, amigos) ou decor-
rente da atuação profissional — chefes, colegas e professores, atuais
ou antigos. O mais importante é definir com clareza o critério pelo
qual estabelecerá suas ligações, independentemente da origem, e fa-
zer parte de uma rede em que as pessoas se escolhem e conheçam os
motivos pelo qual este relacionamento deve se manter vivo. Esses
contatos podem ser fundamentais para alcançar as metas empresa-
riais. Aumentar, fidelizar e manter atualizada essa rede é muito im-
portante.

A qualidade da rede de relacionamento de um empreendedor po-
de ser seu melhor capital: o capital social. Pode-se analisar seu va-
lor por meio de alguns indicadores:

a) Tamanho: número de contatos, quantas pessoas estão ligadas
ao empresário de alguma maneira;

b) Diversidade: variedade de características entre as pessoas es-
colhidas. Diferentes idades, formação, experiências ou sexo;

c) Intensidade: são ligações fracas ou fortes. Facilidade de conta-
to e disponibilidade para acesso;

d) Especificidade: ligações diretas às pessoas, sem intermediá-
rios para acessar contatos escolhidos.

O capital social de um empreendedor começa quando ele toma
para si a responsabilidade de cultivar seus relacionamentos, quan-
do sabe definir os critérios de sua rede de relação e escolher as pes-
soas que irão compartilhar de seu sucesso. ■

Evandro Teixeira
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receita da Sieve
de clientes salta de 2 para 96

Mara Sampaio
Psicóloga e especialista em cultura
empreendedora

programa o avisará com um
e-mail. "Vai nos ajudar tam-
bém a reunir estatísticas do
mercado, informações so-
bre o consumo do cliente
com informações direto da
fonte", sinaliza o sócio.

A tecnologia é a mesma
desenvolvia para o Sieve
Product e para o Sieve
Brand. Com o foco nas insti-
tuições comerciais, o pri-
meiro monitora os preços
da concorrência para que a
empresa acompanhe estra-

tegicamente o posiciona-
mento de seus produtos.

O Sieve Brand tem por ob-
jetivo fornecer dados para
que fabricantes e distribui-
dores tomem conhecimento
do posicionamento de suas
marcas no mercado virtual.

Felipe Salvini - fundador
da empresa e responsável
pelo desenvolvimento do
produto em seu Trabalho de
Conclusão de Curso, em
2008 - explica que todas as
informações já estão na in-

ternet. "São informações
abertas, não exige nenhum
acordo com as empresas
que vendem os produtos."

Com os links dos produ-
tos selecionados, o software
faz as comparações de pre-
ços e os mantém sob monito-
ramento. "Levamos cerca
de uma semana para ma-
pear uma média de 15 mil
produtos", diz Salvini. Hoje,
a Sieve tem quatro milhões
de produtos já mapeados
em sua plataforma. ■ B.L.
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A qualidade da rede
de relacionamento
de um
empreendedor
pode ser seu
melhor capital
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 17.


	B1_Parte1
	B1_Parte2
	E



