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A
maioria das empresas não come-
çou após um planejamento es-
tratégico bem definido, mas sim
a partir de uma ideia vinculada a

uma paixão ou a um tipo de assunto com o
qual o empreendedor se identificava ou ti-
nha algum envolvimento. Esse jeito mais
intuitivo, que as pequenas e médias em-
presas geralmente utilizam para iniciar
seus negócios, faz parte do conceito do
Effectuation, uma teoria cunhada a partir
de uma pesquisa feita por Saras Saras-
vathy, uma acadêmica da Universidade de
Virginia (EUA), que entrevistou os funda-
dores de empresas de diferentes portes e
apurou que nenhum havia feito um plane-
jamento estratégico bem definido antes de
iniciar suas atividades empresariais.

Segundo Juliano Seabra, diretor de edu-
cação, pesquisa e cultura da Endeavor do

Brasil — organização que promove o em-
preendedorismo de alto impacto — esta é
uma forma de entender o processo de
desenvolverumnegóciosobopontodevista
mais do empreendedor do que do mercado.

Segundo Seabra, o Effectuation propõe
ao novo empresário conhecer mais sobre
si mesmo, seus limites e seus recursos e
iniciar um negócio mesmo que pequeno.
Ainda que uma pequena empresa não te-
nha de adotar o mesmo planejamento de
uma grande, com cenários sofisticados, é
preciso que ela desenvolva alguns meca-
nismos de planejamento, como o finan-
ceiro, sem os quais não conseguirá sobre-
viver. O Effectuation, de acordo com o di-
retor, é uma ótima maneira de economizar
tempo, ter um início mais rápido do negó-
cio, mas não dispensa um exercício de au-
toconhecimento e de reconhecimento do
mercado para montar uma estratégia.

“Mas para o passo seguinte, o do cresci-
mento, é indispensável que o empreende-
dor pare um pouco para se planejar”, de-
clara. Seabra acredita que o Effectuation
por si só não sustenta muitas organizações
ao longo do tempo. Uma ou outra consegue
crescer com uma abordagem relacionada
ao Effectuation, mas a maioria dos peque-
nos e médios negócios que querem crescer
precisa de um planejamento estratégico
formal. “O grande erro dos empreendedo-
res em geral é que eles montam a empresa
sem planejamento prévio e depois conti-
nuam sem planejar o crescimento”, afirma.

Em sua opinião, quem deve usar o Effec-
tuation são negócios considerados menos
intensivosemtermosdecapitalporquepara
um negócio com muito investimento é pre-
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Denominado Effectuation, o método tem sido objeto de estudo,
é baseado em experiência pessoal e familiar e tem data de validade
TEXTO AMARILIS BERTACHINI

Intuição substitui
a falta de planejamento,
mas apenas no começo

Depois de trabalhar com TI, Americano virou dono de uma escola de beleza. Hoje tem duas

Franquias oferecem chance experimentada

O
feeling do negócio é
muito importante,
mas quando não é sua
área,épreferívelpar-

tirdeumapesquisamaismetó-
dica para poder fazer uma ava-
liação melhor e aumentar a
probabilidade de o negócio dar
certo”. O conselho é de Alberto
Americano, um analista de sis-
temas que há seis anos decidiu
deixar seu emprego numa
multinacional e se mudar da
cidade de São Paulo.

Como o mercado do inte-
rior não é tão farto como na
capital, Americano resolveu
partir para uma empreitada
própria. “Nunca tinha sido
empresário, meu desconhe-
cimento era grande. Eu tinha
experiência administrativa
somente pela minha vivência
profissional, mas sem expe-
riência empresarial e estava
sentindo que a chance de
quebrar a cara seria grande.
Por isso resolvi partir para

Tales Andreassi,
coordenador do Centro
de Empreendedorismo
e Novos Negócios
da FGV-Eaesp de
São Paulo: effectuation
funciona só no começo

MAIORIA NÃO DURA CINCO ANOS

Taxa de mortalidade nas empresas no estado de São Paulo* 
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cisoseguirumprocessomaisformalatépara
justificar o investimento e captar sócios.

“O Effectuation não serve para todos os
tipos de empresas nem para todos os mo-
mentos. A maioria dos negócios acaba fe-
chando porque o indivíduo não tem a míni-
ma ideia do quanto vai pagar de impostos,
de quanto será o lucro ou de quanto ele tem
que provisionar. É uma falta de planeja-
mento total de caixa, financeiro, mercado-

O grande erro dos
empreendedores
em geral é que eles
montam a empresa
sem planejamento
prévio e depois
continuam
sem planejar
o crescimento

Juliano Seabra,
diretor da Endeavor

“

Pesquisei espaço de
mercado, contabilizei
as franquias em função
do tamanho da
população, avaliei PIB
e IDH das cidades com
potencial, e escolhi
a que apresentava
carência do serviço
que pretendia oferecer

“ franquias. É um modelo tes-
tado e comprovado, com uma
série de outras empresas fa-
zendo exatamente aquilo que
você vai fazer”.

Ele então trilhou um cami-
nho de muita pesquisa para
encontrar seu modelo ideal de
negócio. Inicialmente definiu
que queria trabalhar com ser-
viços porque era o segmento
do qual gostava. O primeiro
passo foi selecionar oportuni-
dades de franquias em cida-

des próximas a São Paulo e
descobrir se havia potencial
ou não. Como tinha que partir
de algum parâmetro, come-
çou a analisar o número de
franquias existentes em São
Paulo e dividi-lo pela popula-
ção para chegar a uma relação
de franquia por habitante e
começou a fazer a mesma coi-
sa para cada cidade escolhida.
Depois enriqueceu essa infor-
mação avaliando esse dado
versus o PIB de cada cidade e
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“Para quem não
tem experiência
de empresário, o
modelo de franquias
atrai por ser testado
e comprovado”

Alberto Americano,
dono de duas franquias do

Instituto Embelleze

foi tabulando tudo em relação
a oito franquias de segmentos
diferentes para ver onde se
apresentavam as melhores
oportunidades.

Além disso, como ele pre-
tendia mudar-se com a famí-
lia, chegou ao ponto de levan-
tar o IDH (Índice de Desenvol-
vimento Humano) de cada ci-
dade, o índice de educação
dos professores da rede públi-
ca e o índice de mortes violen-
tas para cada 100 mil habitan-
tes, tudo feito pela internet,
com informações que estão
disponíveis em sites como o
do IBGE ou do IpeaData.

Ele também conversou
longamente com as franquea-
doras e visitou pessoalmente
os franqueados para ver de

perto como andavam os ne-
gócios. Após identificar a
oportunidade em potencial,
ele partiu a campo para en-
contrar o melhor local, fez o
treinamento oferecido pela
franqueadora e dez meses de-
pois abriu sua primeira fran-
quia da rede Instituto Em-
belleze, em Limeira (SP), que
oferece cursos profissionali-
zantes na área de beleza.

Depois de quatro anos,
Americano decidiu mudar-
-se para a cidade de Vali-
nhos, vendeu a unidade de
Limeira e abriu outras duas
franquias do Instituto Em-
belleze, uma em Campinas,
da qual cuida pessoalmente,
e uma em Jundiaí, onde tra-
balha sua esposa.

DESAFIOS INICIAIS DO EMPRESÁRIO

As dificuldades enfrentadas no primeiro ano de atividade
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lógico e de vendas” declara Tales Andreassi,
coordenador do Centro de Empreendedoris-
mo e Novos Negócios da FGV-EASP Escola de
Administração de Empresas de São Paulo.

Ele concorda que a maioria das empresas
começa através do Effectuation. “É o desem-
pregado que vê na tevê como fazer sabonete e
começa a fazer para dar de presente para os
amigos. O negócio cresce e ele aluga um espa-
ço, abre uma lojinha, e então acha um nicho , o

veterinário, e começa a fazer sabonete para
cachorro. É assim que começa”. Nessa fase o
importante é o empreendedor questionar
quem é, quem são os contatos, sua capacida-
de, seus recursos e colocar o negócio em anda-
mento até encontrar o nicho interessante. O
problema, diz, é que o Effectuation funciona
até um determinado momento. Depois que o
negócio deslancha é preciso planejar, ter um
método mais causal de gerenciamento.

Henr ique Manreza

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Especial, p. A8-A9.


	B1_Parte1
	B1_Parte2
	E



