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Com o apoio institucional da

Semana Global de Empreende-

deres Empresariais em parceria

dorismo, o Fórum possibilitou a

siv
a

po de Líderes Empresa-

riais e p e l o JLIDE - Jovens Lí-

com o Instituto Endeavor, ocor-

interatividade e a apresentação

reu no Casa Grande Hotel, no

de histórias de sucesso, visando
incentivar os jovens a terem ini-

bro. O tema Papel do Empreen-

ciativas criativas e ousadas. "O

ex
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Guarujá, de 18 a 20 de novemDesenvolvimento

País, que tem c o m o meta ser a

Social e Econômico no Brasil foi

quinta economia do mundo, pre-

amplamente discutido por cerca

cisa investir em empresas que

é

no

realmente façam a diferença",

seus filhos c o m idade entre 18

conta Laércio Cosentino, presi-

e 30 anos. "O debate é essen-

dente da TOTVS e do Conselho

cial para revisarmos opiniões e

de Administração da Endeavor

aportarmos empenho em novas

no Brasil. "As adversidades das

idéias", realçou João Doria Jr.,

últimas décadas criaram possi-

presidente do LIDE. "O verda-

bilidades de superação dos pro-

d e i r o e m p r e e n d e d o r é aquele

blemas com maestria."
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tar rodeado de pessoas compe-

movido pelo LIDE - Gru-

a

de Empreendedores, pro-

dedorismo

A

que aceita mudanças e quer es-

pa
r

A

segunda edição do Fórum

Executivos e empresas
homenageados no
2° Prêmio LIDE de
Empreendedorismo

is.

A falta de profissionais especia-

na

lizados em inúmeros setores foi um
dos temas em debate. "A escassez

io

de mão de obra no Brasil é um de-

uc
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safio maravilhoso que vai incentivar o empreendedorismo", conta
Edson de Godoy Bueno, presidente
do LIDE Empreendedor. "Os líderes

ed

que trabalham com perseverança,
otimismo, obstinação e motivando novas gerações são fundamen-

fin

s

tais. Eles me deixam muito feliz."
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Cerca de 200 líderes empresariais estiveram
no Guarujá para acompanhar o 2° Fórum de
Empreendedores, organizado pelo LIDE

cionais devem permear as metas de
empresas brasileiras, criando uma
cultura que reduza o medo de errar durante a concepção de projetos. " N o Brasil, apontamos muito
o insucesso, diferente dos Estados
Unidos, que há uma aceitação à
falha", conta. "É preciso ter mais
ambição em investir no venture
capital, em criações iniciantes e
aportar capital de risco de maneira mais arrojada."
A ética, os valores e a governan-

)

is.

ça estiveram em foco em todas as
apresentações. Luiza Helena Traja-

io
na

no, presidente do Magazine Luiza,
tem trabalho para ampliar sua fatia de mercado no setor de varejo.
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c

Tutora do tema Coragem, Atitude
e Perseverança para Empreender,
ela ressaltou a importância do sis-

ed
u

tema ganha-ganha. " N a nossa organização, só da certo quem é empreendedor", conta. "Propiciamos
democracia e responsabilidades

s

para cada loja, cada setor. A par-

fin

tir das oportunidades, é possível
gerar inovação."
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Um dos entusiastas pela relação de honestidade entre empresa-cliente, Alberto Saraiva, fundador e presidente do Grupo Habib's,

siv
a

expôs com vigor o tema Lucratividade para Distribuir Prosperidade.

para o Desenvolvimento do Em-

"Para se ter sucesso em um negó-

preendedorismo. Em sua explanação, ressaltou as perspectivas po-

sitivas para os novos que buscam

clu

cio, é obrigatório que a companhia
tenha um relacionamento real e

empreender. " H o j e o Brasil tem
fundamentos econômicos estáveis,

alimentar as pessoas, oferecendo

reservas acima de 350 bilhões de
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blico." Com 20 mil colaboradores

é

vantagens diárias para atrair o pú-

ex

motivado com cada um dos seus
clientes", avisa. "Minha vocação é

diretos, o Grupo é a mais importan-

te rede de fast food brasileira. "Ver-

ticalizei meus negócios para elimi-

nar atravessadores, favorecendo o

st
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consumidor final. Nosso conceito

é preço que começa com zero",

de

brinca. "O desejo de vencer pe-

las próprias mãos faz com que a
gente arrisque e enfrente os obs-

ão

táculos para poder aliar qualidade e preços baixos."
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O presidente do Serviço Brasi-
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leiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), Luiz Barretto,

ut

destacou o m o v i m e n t o positivo
das micro e pequenas empresas
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e a evolução da formalidade durante a palestra Políticas Públicas
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Copa do Mundo e os Jogos Olím-

corporativo. "A cada três empreen-
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picos, que irão movimentar mais

dimentos, dois são por oportunida-
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"0 debate é essencial
para revisarmos
opiniões e aportarmos
empenho em novas
idéias", realça o
presidente do LIDE,
João Doria Jr.
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Edemir Pinto, presidente da BM&FBovespa

Além

de 180 bilhões de reais", conta. Al-

de", avalia. "O bom momento eco-

terações como a redução da taxa

nômico tem melhorado a qualida-

de juros, o estímulo ao crédito e as

de das pessoas que empreendem."

mudanças realizadas na ampliação

Fábio Barbosa, presidente do

do teto do Simples Nacional são

Grupo Abril S.A., também avaliou

ações que aumentam a formaliza-

a situação e c o n o m i a do Brasil.

ção e a formação de empresários

" C o m o o País não cresce de ma-

individuais. O desafio, porém, é

neira centralizada, isso cria chances

melhorar a participação das micro

para empreendedores em diversos

e pequenas empresas no Produto

locais", aponta ao avaliar que este

Interno Bruto (PIB). "Elas represen-

é o momento propício para se pre-

tam 2 0 % de todo o montante de

parar uma cultura empreendedora.

riqueza no País", compara. "Preci-

"Temos que acumular riqueza no

sa-se agregar mais valor, ampliar as

bônus demográfico, nos focarmos

vendas e conquistar mais clientes."

em demandas futuras, como tecno-

Rara isso, Barretto foi incisivo sobre

logia, transportes, energia e sane-

gestão eficiente, planejamento de

amento básico, e ter leis instáveis

evolução das empresas e separação

para desburocratizar os processos.

dia-a-dia, uma forma especial e

Para Edemir Pinto, presidente

inovadora de se dedicar às ati-

da BM&FBovespa, o governo deve

vidades de o r g a n i z a ç ã o " , afir-

criar ambientes desejados para o

ma João D o r i a Jr. " O s homena-

empreendedorismo e o mercado.

geados, escolhidos por um j ú r i ,

Responsável pela terceira maior Bol-

foram aqueles que conseguiram

sa do mundo - com valor de mer-

com maestria modificar o cená-

cado de 12 bilhões de dólares

rio de negócios do País."
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está mudando com muita rapidez."
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reconhecimento para as empre-

reforma de valores, pois o mundo
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Além disso, necessitamos de uma

o executivo discursou sobre Bolsa

s

de Valores, a Opção dos Investido-

fin

res de Hoje e de Amanhã. E uma
de suas citações foi justamente o

pa
ra

agronegócio como um grande potencial para ir para a Bolsa. "O governo chinês, mesmo comunista,
cria ações saudáveis para incen-

siv
a

tivar os novos empresários", compara. "O empreendedor brasileiro
tem de tomar atitude, ter iniciativa

clu

e explorar com mais vigor setores
em que é pujante."

ano no 2a Prêmio LIDE de Empreen-

Ford e Peugeot
deixaram à
disposição
veículos para
realização de
test-drive
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que fizeram diferença durante o
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Além das palestras, o Fórum
contemplou grandes executivos

Fonte: Lide, São Paulo, ano 6, n. 32, p. 56-61, 2011.

