
como Colgate, Pfizer, Editora
Abril, Nike, Nestlé, Tramonti-
na, Tim e Magazine Luiza.
“Grande parte da demanda veio
por conta do boca a boca e pela
indicação dos primeiros clien-
tes. A Renault, por exemplo, in-
dicou a empresa por conta do
comprometimento que tivemos
com as entregas e com opera-
ção. Quando os Correios esta-
vam em greve, tínhamos um ne-
gócio em Brasília e na impossibi-
lidade do recebimento, fomos
até lá levar os tablets. Isso nos
trouxe credibilidade”, comenta
o sócio Guto Ramos.

A iniciativa de montar o em-
preendimento veio da vontade
de gerir a própria empresa. “A
gente queria empreender, co-
mo gostamos de falar, de ser-
mos nossos chefes. Em uma
empresa grande, há carreira e
um plano de vida, mas enten-
diemos que é possível ter su-
cesso na vida empreenden-
do”, diz Breuel.

Ambos os empresários inicia-
ram suas carreiras no mercado
financeiro e por razões distintas
resolveram alterar os rumos.

“Trabalhei por quatro anos
numa instituição financeira, na
área de seguros. Saí para morar
em Nova York e retornei, quan-
do surgiu a oportunidade de ter
meu próprio negócio”, conta
Guto Ramos.

Rony Breuel, por sua vez, en-
xergou a oportunidade após
uma conversa com o atual só-
cio. “Trabalhei em corretora
aqui no Brasil e estava em Nova
York na crise financeira. Com is-
so, voltei e passei a pesquisar
ideias de negócios”, relata.

O início da empresa se deu
também após a identificação de
como o aluguel de tablets come-
çava a se tornar uma possibilida-
de de negócio. O primeiro sinal
foi quando o hotel The Plaza,
em Nova York, passou a ofere-
cer o equipamento emprestado
aos hóspedes.

Outro ponto que favoreceu o
negócio foi o conhecimento pré-
vio de ambos na área adminis-
trativa e um pouco de intuição.
“Elaboramos um plano de negó-
cios, mas não era 100% profis-
sional. Pensamos em procurar
uma consultoria para ter algo
mais consistente. Mas percebe-
mos que o que tínhamos era
bem cabível e não seria necessá-
rio algo tão específico. Ferra-
mentas digitais como a internet
também colaboraram, princi-
palmente para entendermos a
dinâmica do negócio de loca-
ções", define Breuel.

Mudança de rumos
A ideia principal do empreendi-
mento era atuar na área de turis-
mo e estava relacionada à expan-
são que o setor deve encarar nos
próximos anos. “Acho que a
ideia era boa, mas o essencial
era colocar tudo no papel e que
o principal era chegar cedo e ir
embora tarde”, pondera Ramos.

Entretanto, a ideia acabou
ultrapassando os limites ini-
ciais e se estendeu para a perso-
nalização de programas. Com
o crescimento acelerado da em-
presa, surgiu uma nova deman-
da para o negócio. “Recebe-
mos muitos pedidos para servi-
ços como catálogos de produ-
tos e unificação de platafor-
mas. A partir disso simplifica-
mos o sistema e oferecemos to-
das as etapas de customiza-
ção”, explica Guto.

Atualmente, a BR Mobile tem
13 funcionários e faz planos pa-
ra se transferir para um escritó-
rio com mais espaço.

Sobre a criação de negócios
inovadores, os sócios acredi-
tam que o principal fator é en-
trar em um ramo que o em-
preendedor aprecia. “O mais
importante é fazer o que gosta
e entende. Acho que é necessá-
rio também a vontade de traba-
lhar e empreender”, recomen-
da Rony Bruel. ■

litou que nos baseássemos em
algo parecido e como adaptar is-
so à realidade brasileira.”

Segundo o empresário, a juven-
tude também colaborou no pro-
cesso de crescimento. “Temos
um pensamento jovem e sempre
pensamos em motivar o pessoal e
tornar o clima descontraído para
trabalhar. As grandes corpora-
ções às vezes tem dificuldades pa-
ra dividir as coisas com os colabo-
radores”, acrescenta Breuel.

Crescimento de vendas
O mercado de tablets é promis-
sor no país. Recentemente, o go-
verno federal habilitou a empre-
sa Foxconn a receber incentivos
fiscais para a produção de tablets

e seus acessórios, como telas e ou-
tros equipamentos no Brasil. A
companhia, que fabrica produtos
da Apple, pretende investir em
torno de US$ 12 bilhões no país
nos próximos anos, para a produ-
ção local de equipamentos.

Além disso, os empresários
da multinacional chinesa-ame-
ricana CiaoHub mostraram inte-
resse em instalar uma fábrica
de tablets e celulares em Vila Ve-
lha, no Espírito Santo (ES).

De acordo com os planos ini-
ciais da empresa, com a inaugu-
ração da fábrica, serão gerados
mil empregos diretos e, com o
plano de expansão, o número
de empregos pode passar para
4 mil até 2014. ■ H.D.

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

Aprender a empreender
As escolas prepararam nossos jovens para conviver bem neste mun-
do atual? Estamos num contexto virtual caracterizado por incerte-
zas e mudanças constantes, um mundo com novas pessoas, novos
valores, novas formas de trabalho e relacionamento. Para lidar com
o novo é necessário uma nova educação. As salas de aula atuais são
lugares pouco atraentes, diferente do que acontece no mundo real.
A educação escolar ainda tem o foco no ensino e não na aprendiza-
gem. Privilegia o conhecimento do professor e não a experiência do
aluno. Reforça a postura passiva e não estimula a iniciativa. Está na
hora da educação fazer tudo ao contrário.

Aprender é natural e prazeroso. É um processo fundamentalmente
individual, cada um tem um ritmo e uma forma de aprender diferen-
te. As pessoas são capazes de aprender sempre, aos sete e aos setenta
anos. Aprender é humano, as crianças possuem uma capacidade infi-
nita de aprendizagem, a cada minuto adquirem uma nova forma de
agir com relação ao seu mundo. Adoram explorar o ambiente, fazer
descobertas e perguntar. As perguntas são essenciais para aprender.
Esta deve ser a primeira mudança que os professores podem fazer na
sua sala de aula, deixar de ensinar a resposta e estimular os alunos a
fazerem perguntas. A segunda é garantir a individualidade do apren-
dizado. Deixar a diversidade se fazer presente no ambiente escolar.
Ninguém é igual a ninguém. Aprender a perguntar é o caminho pode-

roso para encontrar novas formas
de agir, novas soluções que serão
mais adequadas ao mundo atual. Ca-
da um descobrirá sua própria respos-
ta. O foco está na diferença.

Aprender é um processo com um
propósito, deve ter um significado
pessoal. Só aprende quem está envol-
vido e comprometido. O aprender
não esta só relacionado à mente, es-
tá também ligado aos sentimentos e
à vontade. Aprende-se com o corpo
inteiro. A escola pode ajudar os jo-
vens a descobrir seu potencial e se
preparar para um futuro incerto
criando um ambiente que desenvol-
va suas habilidades pessoais, sua
criatividade e principalmente a auto-
confiança. Os professores de hoje po-

dem não saber como será o mundo daqui a dez anos, mas podem pre-
parar seus alunos a acreditar na suas habilidades de enfrentar os desa-
fios e ter senso de responsabilidade com suas conquistas.

Existem muitos educadores inspirados que criam estratégias inte-
ressantes para romper com um modelo padronizado da sala de au-
la. Algumas escolas utilizam metodologias fabulosas. Apostam em
professores criativos e independentes. Estimulam nos alunos a cria-
ção de projetos e metas pessoais, promovem oficinas de ideias e in-
venções, incentivam as atividades fora da escola como estágios e
serviços comunitários, valorizam a ação e o talento. Focam no
aprender a empreender por isso são diferentes. São experiências ex-
cepcionais até chamadas de “revolucionárias” por apostarem em
métodos contrários ao sistema educacional vigente.

Nossas escolas ainda formam a juventude para desejar um emprego
público ou um cargo de executivo numa grande empresa. Ao contrário
do ensino convencional que educa para a estabilidade que já não existe
mais, aprender a empreender é uma forma de desconstruir as respos-
tas prontas do presente e apostar na criatividade dos jovens em inves-
tir nos próprios empreendimentos e construir seu próprio futuro. ■

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

negócio rentável
NÚMEROS

Faturamento previsto

R$ 1
milhão

As perguntas são
essenciais para
aprender. Esta deve
ser a primeira
mudança que os
professores podem
fazer na sua sala de
aula, deixar de
ensinar a resposta e
estimular os alunos
a fazerem perguntas

A principal
dificuldade era
a inexistência
de negócios
similares e isso
impossibilitou
que os sócios
se baseassem em
algo parecido

Funcionários
da empresa
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MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora

Total de tablets
para locação

Mais
de 200

usos; customização também está nos planos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.
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