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A
revista Veja tem uma neta, a re-
vista PME, que descobriu um fi-
lão de negócio muito promissor:
cursos para empresários de mé-

dio e pequeno porte. Quem não lida com
essas pessoas, não imagina como são ca-
rentes de educação empresarial. Mas tem
a faculdade XYZ, a escola de negócios
Sbrubles e até a Moneymachine Univer-
sity que tem vindo ao Brasil trazendo seus
cursos Learning with the Stars. Pois é,
muitos destes empresários até tentaram
estudar nestas escolas e se decepcionaram
ao perceber que aprendiam negócios a
partir de exemplos da Zillion Corporation
e da Stratospheric Inc, em um momento
em que seus negócios estão mais para gru-
pos de samba como a empresa Fundo de
Quintal, a startup Só Prá Contrariar ou a
lojinha Art Popular.

Mês passado, lá estava eu na frente de
500 empresários em um curso desses com o
desafio de explicar, em poucas horas, como
elaborar um planejamento estratégico para
orientar o crescimento destes pequenos
negócios. Termino a minha parte e os parti-
cipantes batem palmas (não sei se por pra-
xe, cortesia ou porque gostaram mesmo).

Mas a parte mais curiosa ocorreu de-
pois. Vários empreendedores vieram me

Socorro! Minha empresa cresceu!

A nova organização
exclui o empresário,
a mulher, o filho
e até o cunhado.
Todos devem ser
avaliados somente
pelo resultado
entregue
no fim do mês

A R T I G O

procurar com o seguinte pedido: Socorro!
Minha empresa cresceu!

Um empresário do setor de informática
tem uma empresa que fatura R$ 5 milhões e
vai receber um aporte de R$ 9 milhões.
Outro abriu uma loja para atender empre-
sas no Nordeste. Da noite para o dia, as
vendas da empresa dispararam e ultrapas-
saram R$ 10 milhões no ano passado. O ou-
tro empreendedor abriu uma lojinha, que
virou uma lojona, que virou uma rede de
lojonas e o faturamento está próximo dos
R$ 100 milhões! Foi aí que eu me dei conta
de que a minha aula já estava ultrapassada
alguns minutos depois de finalizada.

Masoquefazerquandoasempresasatin-
gem esta situação inédita de crescimento?
Nestes casos, só tem uma solução: profis-
sionalizar a gestão do negócio. Isto não si-
gnifica, necessariamente, tirar o empresá-
rio da liderança do negócio. Diversas em-
presas como Bematech, Intel, Natura ou
Walmart conseguiram fazer isto no início de
suas trajetórias, mantendo um dos em-
preendedores como executivo principal.
OutrascomoGoogle,eBayouCiscooptaram
por trazer um executivo profissional de fora
para liderar o crescimento dos negócios.
Não há o certo e o errado aqui. Vai depender
do capacidade dos donos do negócio em li-

dar com processo de profissionalização e do
desempenho dos profissionais escolhidos.

Mas a receita de profissionalização de
empresas tem quase sempre os mesmos
ingredientes que são:

Governança corporativa: Pode até pa-
recer esquizofrenia para empresários que
se embrenham nas melhores práticas de
governança corporativa, mas isto ajuda a
separar o papel do acionista do de executi-
vo, já que a figura do dono deixa de existir
em empresas profissionalizadas.

PDCA: Mais do que uma ferramenta, o
PDCA (de Plan, Do, Check e Action) é uma
filosofia de melhoria contínua. E qual ne-
gócio não quer evoluir continuamente?

Meritocracia: Como o dono deixa de
existir, a mulher, filho e até o cunhado
dele deixam de existir na organização.
Cada um vale o resultado que é entregue,
baseando-se naquilo que foi previamente
previsto no P do PDCA.

Desde que ajustado à realidade da or-
ganização, empresários só tendem a ga-
nhar com uma gestão mais profissionali-
zada. E não só ganhos financeiros, mas
ganhos em qualidade de vida e desenvol-
vimento pessoal. Basta saber fazer um
sambinha que rime governança, com
PDCA e meritocracia. Fácil não?

Marcelo Nakagawa
Professor e consultor em empreendedorismo

Profissionalizar é a única forma
de expandir. Mas isso não
expulsa o empreendedor,
que pode ser manter
no comando, incluindo
planejamento, meritocracia
e governança corporativa

Murillo Constantino

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Especial, p. A12.
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