
Os sócios Flávio Pripas, até en-
tão diretor de tecnologia do ban-
co de investimentos JP Morgan,
e Renato Steinberg, ex-diretor
de tecnologia do CSHG, foram
considerados loucos pela famí-
lia e os amigos quando, com car-
reiras brilhantes e em expan-
são, decidiram abandonar seus
empregos e investir no site de
moda byMK. “O empreendedo-
rismo pode ser uma excelente
opção de carreira, mas não po-
de ser escolhido porque se está
insatisfeito com a vida de execu-
tivo, e sim quando se enxerga
mais possibilidades e benefí-
cios”, diz Victor Martinez, presi-
dente da Thomas Brasil, consul-
toria em gestão de pessoas.

No caso de Pripas e Steinberg
a oportunidade já existia. “Tí-
nhamos o desejo de montar
uma loja física de roupas, mas
com os altos custos, nós impro-
visamos”, diz Pripas. Os cole-
gas criaram o byMK, rede cola-
borativa em que os usuários
montam combinações de rou-
pas e acessórios, no final de
2008 e, em abril de 2009, não
conseguiram seguir com as ativi-
dades em paralelo. “Era chega-
da a hora de optar, deixamos o
mercado financeiro e escolhe-
mos o site”, diz Pripas.

Hoje o byMK é considerado o
terceiro site de moda e beleza
do país, atrás do Uol e da Edito-
ra Abril. “Temos 2,5 milhões de
opções de peças para montar o
look e sobrevivemos de anún-
cios”, afirma. Além dos anun-
ciantes, o portal tem parceria
com emissoras de TV e editoras.
O faturamento de R$ 500 mil de-
ve ser quadruplicado neste ano.

Interesse gradual
Nos últimos cinco anos, o núme-
ro de profissionais que optam
pela carreira de empreendedor
tem crescido gradualmente, se-
gundo especialistas. “Facilida-
des para empréstimos e mais
possibilidades de mercado devi-
do às melhorias econômicas são
razões para isso”, diz Carlos
Eduardo Altona, sócio da con-
sultoria Exec, que também dei-
xou seu cargo em uma consulto-
ria global para montar seu negó-
cio próprio há alguns anos.

Apesar dos pontos a favor, o
consultor destaca que é mito
pensar que ser empreendedor
possibilita mais qualidade de vi-
da. Em geral, o dono é quem
mais trabalha, uma vez que ele

é o grande responsável pelas
decisões e por solucionar pro-
blemas, afirma. Daniel Wju-
niski, sócio e criador do site de
saúde e bem estar Minha Vida,
que está no ar desde 2004, e fa-
tura R$ 20 milhões ao ano, con-
corda. “Não há mais férias sem
pensar no trabalho ou finais de
semana sem celular tocando”.

Marcus Andrade, ex-executi-
vo da Endeavor e sócio-funda-
dor do Guidu, guia de estabeleci-
mentos on-line em formato de
rede social, tem sentido o peso
de sua decisão tomada há quase
dois anos, mas não se arrepen-
de. “Mesmo que o site não dê
certo, tentarei uma nova opor-

tunidade dentro do empreende-
dorismo. Essa é minha vocação,
desde criança tenho interesse
neste tipo de trabalho”, diz.

A vocação mostra sinais na in-
fância é um dos pontos a serem
analisados antes de decidir fa-
zer do próprio negócio a opção
de carreira. “O profissional de-
ve se perguntar quais foram os
resultados de outras ações seme-
lhantes feitas por ele, pois caso
ele nunca tenha criado nada,
provavelmente não tem o perfil
empreendedor”, afirma Marti-
nez, da Thomas Brasil.

Em 2010, no Brasil, o número
de empreendedores por oportu-
nidade superou o de empreende-

dores por necessidade, aqueles
que abrem um negócio próprio
por estarem desempregados, se-
gundo dados do Sebrae. A mes-
ma pesquisa revelou que entre os
17 países membros do G20 (gru-
po formado pelos ministros de fi-
nanças e chefes dos bancos cen-
trais das 19 maiores economias
do mundo mais a União Euro-
peia) que participaram da pesqui-
sa em 2010, o Brasil é o que pos-
sui a maior Taxa de Empreende-
dores em Estágio Inicial (TEA),
17,5%, seguido pela China, com
14,4% e a Argentina com 14,2%.
Apesar disso, falta alinhamento
entre o potencial empreendedor
e a conjuntura. ■

Executivos optam por riscos

“O empreendedorismo
pode ser uma
excelente opção
de carreira, mas
não pode ser
escolhido porque
se está insatisfeito
com a vida
de executivo,
e sim quando
se enxerga mais
possibilidades
e benefícios

Victor Martinez
Presidente da Thomas Brasil

Autonomia e também mais desafios na tomada de decisão de negócios são alguns dos elementos que mais atraem
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O site de leilões virtuais, onde
cada lance é de R$ 0,01, foi
criado em dezembro de 2008.
A inspiração surgiu durante
uma viagem de um dos sócios,
Silvio Avilla, à Alemanha.
A ideia adaptada ao Brasil tem
hoje mais de 4 mil produtos
leiloados na internet, 600 mil
usuários cadastrados no portal e
faturamento de R$ 5 milhões,
registrado em 2010.

Pedro Eugênio, especialista
em marketing digital e de
performance, após atuar por 15
anos em empresas de marketing
e tecnologia, deixou a carreira
para fundar o site de compra
coletivas Busca Descontos que
atende a 300 mil visitantes por
mês e tem quase 1,5 milhão de
pageviews mensais. Em 2010,
lançou o Loucas por Descontos,
direcionado a mulheres.

Formado em Administração
de Empresas, Mauricio Kigiela,
criador do Site Blindado,
empresa especializada em
sistemas de segurança na web,
trabalhou como professor de
informática, como consultor de
Tecnologia da Informação e no
ramo da importação. Hoje, seu
negócio, direcionado à segurança
do comércio on-line, atende
mais de 600 sites no Brasil.

O economista Jorge Nahas
trabalhou por um período
em uma grande instituição
bancária na Austrália. Em 2005,
de volta ao Brasil, Nahas abriu
uma agência que intermedeia
o atendimento para realizar
atividades esportivas, jantares
e outras ações de lazer. Hoje,
Nahas vende mais de 2,5 mil
tipos de serviços de marketing
de experiência pela internet.

Aos 18, Daniel Wjuniski descobriu
ter a Doença de Chron, mal
inflamatório intestinal, e, ao
buscar informações na internet,
não encontrou bom conteúdo
em português. Anos depois,
percebeu que esta poderia ser
uma oportunidade de negócio
e em 2004 fundou o Minha Vida.
“A intenção era democratizar
informações.” Em 2010
o faturou R$ 20 milhões.
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Vantagens Desvantagens
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Marcela Beltrão

da vida empreendedora
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“A autonomia é bem
maior do que quando se é
funcionário de empresa”

“O sucesso do negócio
será proporcional ao
esforço dedicado a ele”

Empreender tem seus benefícios
e a liberdade no trabalho é a
mais lembrada entre consultores
especialistas em gestão
e também pelos próprios
empreendedores. “A autonomia
e o vínculo entre o que se faz
e o resultado apurado são bem
maiores do que no trabalho em
uma companhia, quando para
implementar uma ideia é preciso
a aprovação de outras pessoas”,
diz Carlos Eduardo Altona, sócio
da Exec. Os desafios são muitos,
mas para alguns, são fontes
motivadoras de trabalho.
“A possibilidade de construir
algo diferente, a tomada de
decisão e as incertezas são
objetos de incentivo para mim”,
diz Marcus Andrade,
sócio-fundador do Guidu.
O mercado brasileiro
favorecido pela economia
aquecida auxilia nas chances de
desenvolvimento. “Quando se
é empregado de uma empresa
há um teto para o crescimento.
No empreendimento próprio,
esse limite de ganhos
não existe”, afirma Altona.

Apesar das vantagens, é preciso
considerar também os pontos
negativos de uma carreira
empreendedora, uma vez que
“o sucesso do negócio será
proporcional ao esforço dedicado
a ele”, como bem lembrou Flávio
Pripas, sócio-fundador do byMK.
A disponibilidade de recursos
e a certeza do salário no final
do mês, comuns a empregos
em companhias, não
necessariamente se repetirá em
uma carreira empreendedora.
Por isso a ansiedade deve ser
contida e o espírito aventureiro
despertado. A organização
e o plano de negócio são
importantes, uma vez que
os riscos são elevados. “As
pesquisas apontam que há boas
chances dos empreendimentos
não darem certo. Dados do
Sebrae revelam que 80% das
micro e pequenas empresas
não sobrevivem ao terceiro ano
de existência”, afirma Carlos
Eduardo Altona, sócio da Exec.
A dificuldade de recrutar e reter
talentos poderá ser maior entre
os negócios de pequeno porte.

Dreamstime

Autonomiaeganhos ilimitados
atraemempreendedores

Incertezaseriscosdevemser
combatidoscomorganização

profissionais a investir no próprio projeto e abandonar seus empregos no mercado convencional de trabalho

MarcusAndrade (àdir.) e
FlávioPripasabandonaram
omercado financeiropara

empreendernomundodamoda

O Emprega São Paulo está com 1.186 vagas de trabalho no estado
em diversos setores para pessoas que possuem nível superior.
As vagas mais ofertadas no sistema on-line e gratuito de intermediação
de mão de obra, gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do
Trabalho (Sert), são para gerente de logística, analista de cobranças,
gerente de restaurante e profissionais graduados em Comunicação
Social. Mais informações no site www.emprego.sp.gov.br.
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