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Qual foi seu primeiro empreen
dimento? 
Meu primeiro empreendimento foi 
uma academia de ginástica chamada 
Tempo Livre. Eu tinha 18 anos de 
idade e detinha 30% do negócio. Vendi 
dois carros para comprar esses 30% e 
cuidava da parte administrativa. Era 
uma academia voltada a esportes como 
futebol de salão, basquetebol, handebol, 
quando ainda não existia nos colégios a 
cultura das escolinhas esportivas. 

E o que mais lhe motivou na
quela é p o c a ? 
Tenho uma história um pouco diferente. 
Sou o mais velho de três irmãos e meu 
pai morreu em um acidente de trânsito. 
Desde esse acontecimento, sempre tive 
uma necessidade de me destacar por 
vias um pouco diferentes. Lembro-
me de que achava importante ter um 
emprego em uma multinacional, mas 
como um estágio de passagem, apenas 
para adquirir experiência. Depois do 
acidente, senti o desejo de ter alguma 
coisa própria. Existe um estudo na 
psicologia, que acho importante citar, 
o qual mostra que os órfãos têm um 
quesito de percepção mais avantajado. É 
quase uma estratégia de defesa em que 
o indivíduo sente o desejo de se desta
car, como se tivesse sendo observado 
pelas pessoas e precisasse fazer jus a 
essa observação, que, na verdade, é dele 
própria. Ele projeta esse sentimento nas 
outras pessoas. Como um bom órfão, 
tive esse desejo de destaque. É como 
se eu devesse tanto para minha mãe 
quanto para a família, que eu deveria 
corresponder ao papel de um pai. Acho 
que existiu mais um critério psíquico 
do que motivacional. 

Depois de tantos anos de estudo 
sobre o empreendedorismo, o que 
você apontaria como fatores que 
motivam os empreendedores? 
Neste momento podemos entrar numa 
questão bastante polêmica, que é a 
mística que envolve o empreendedor. 
Os empreendedores sofrem de uma 
inquietude muito grande. A carga 
ansiogênica - que induz à ansiedade -
dos empreendedores é fora do normal. 

então, podemos dizer que eles tiveram 
uma rejeição por parte do pai na idade 
de zero aos 7 anos e uma aceitação 
demasiada por parte da mãe. Tiveram 
muito controle da mãe e pouco por 
parte do pai. Entenda a expressão "pais 
e mães" como figuras representativas 
que ajudaram na criação e que podem 
ser o tio, o avô, o irmão mais velho, etc. 
Existe um quesito na personalidade 
empreendedora que corresponde a 
3,5% a 5% da população mundial e que 
é uma variância biopsicosocial - fato
res biológicos (genéticos, fisiológicos, 
infecciosos, etc) que interagem com 
fatores psicológicos e sociais (familia
res, culturais, ambiente social, etc). Na 
psique de 0 a 2 anos e de 2 a 7 anos, 
em algum momento, na escola ou em 
casa, não necessariamente a criança 
foi rejeitada pelos pais, mas se sentiu 
rejeitada. Então, um forte componente 
no psiquismo de um empreendedor 
franco, ou seja, que tem personalidade 
empreendedora, é ter a necessidade 
de mostrar às pessoas que ele não era 
aquele rejeitado, subjugado, e por isso 
vai mostrar ao mundo que consegue 
se destacar mais do que as pessoas que 
o oprimiram. Isso é um componente 
psíquico. A maioria das personalidades 
empreendedoras possui um quesito 
motivacional de natureza inconsciente 
voltado a alguma rejeição que tiveram 
na primeira e na segunda infância. E 
o que é importante nessa variável é a 
mãe. Ela é responsável pela autoestima 
de uma criança. Se a mãe desejou o fi
lho, seja homem ou mulher - desejo no 
sentido de "eu quero que meu filho se 
destaque" -, também pode influenciar 
a personalidade empreendedora. Essa 
pessoa vai desejar mostrar à mãe como 
pode se destacar da maneira como ela, 
mãe, gostaria. 

E n t ã o existem componentes da 
psicodinâmica que são comuns a 
todos os empreendedores? 
Sim. Eu entrevistei muitos deles utili
zando tabelas, pontuações que caracte
rizam a personalidade empreendedora 
franca ou a conduta empreendedora. No 
ponto personalidade empreendedora, 
um forte componente é a rejeição. No 

ponto conduta empreendedora - que 
é diferente -, é uma alternativa à 
possibilidade de construir um mundo 
próprio, pois muitos não se deram bem 
em um trabalho ou não conseguiram 
alcançar os resultados esperados. Nesse 
caso, a motivação mais comum da 
conduta empreendedora é um pouco 
do senso de autonomia. Na personali
dade empreendedora, é um psiquismo 
voltado à rejeição. 

Podemos concluir que a persona
lidade empreendedora é algo que 
vem da infância, que carregamos 
desde muito cedo, e a conduta 
empreendedora é formada por 
coisas mais recentes? 
Na psicodinâmica, nunca podemos 
categorizar onde algo começa e onde 
termina. Todo ser humano é biopsicos-
social - biológico, psicológico e social. 
Existem estudos sobre a genética dos 
empreendedores francos, eles possuem 
uma inquietude natural no tempe
ramento, de natureza biológica. E a 
rejeição funciona como um ativador, 
é como um botão que é pressionado 
para aquele "bichinho" nascer. Reforça 
e, de fato, modela uma forma de ser 
competitivo, por conta dessa inquietude 
biológica. O componente do 0 aos 7 anos 
de idade só é ativado dessa forma por 
conta da biologia. Isso é a personalidade 
empreendedora. 

Então as pessoas podem ser trans
formadas em empreendedoras? 
Isso é um erro, inclusive na academia. 
Você não constrói um empreendedor 
depois do 22° ou do 25" ano de vida, 
quando nosso aparelho psíquico fica 
pronto e estamos maduros. Não se 
constrói uma personalidade empreen
dedora passado esse momento. É preciso 
que já haja um componente biológico 
e é preciso que essa inquietude seja 
gerada por parte do pai e/ou da mãe. 
É um erro falarmos: "Vamos construir 
um empreendedor". Academicamente, 
poderíamos dizer: "Vamos desenvolver a 
conduta empreendedora". Isso é o que a 
ciência, hoje, entende como a visão mais 
normativa. Na visão epistemológica do 
mundo acadêmico do empreendedoris
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mo, da qual parte a ciência do estudo, 
não se constrói um empreendedor, 
mas é possível modelar com ajuda 
do meio. A conduta empreendedora 
pode ser desenvolvida e gerada nas 
organizações ou dentro das empresas; 
é possível ter uma equipe e indivíduos 
mais empreendedores no sentido da 
conduta. Em um aluno, por exemplo, 
podemos desenvolver uma conduta 
empreendedora. Mas a personalidade 
empreendedora é um pacotinho que 
vem com uma programação. 

Nesse caso, se eu não tive algo 
que desencadeasse a minha per
s o n a l i d a d e empreendedora , 
posteriormente posso buscar 
formas de melhorar a minha 
conduta empreendedora? 
Sem dúvidas. À medida que você en
trevista esses empreendedores, percebe 
que às vezes é melhor uma conduta 
empreendedora do que uma persona
lidade franca. Porque na personalidade 
franca é muito grande a inquietude em 
um gene - o D4DR - que tem uma va
riância na pontuação maior. A variação 
da maioria dos genes é de 30 a 70, mas 
no D4DR é de 50 a 70. Ou seja, uma 
pequena variável na tensão desse gene 
é como se eu ficasse brincando com 
um isqueiro de pedra próximo a uma 
bomba de gasolina. É muito perigoso. O 
D4DR é um gene que anseia por coisas 
novas. Então, nem todo empresário é 
empreendedor e nem todo empreendedor 
é empresário. Os empreendedores têm 
uma inquietude muito grande que às 
vezes podem ser de difícil manuten
ção. Ou seja, eles são bons de ideia, de 
protagonizar, de construir coisas, mas 
não têm a vocação para manutenção 
desses projetos. 

A pessoa que é líder, empresária, 
proprietária da empresa é a mesma 
pessoa que é empreendedora? 
Não necessariamente. Precisamos en
tender que, nos francos, a personalidade 
empreendedora é muito indolente. Eles 
respondem muito por impulsividade, 
não têm a tendência de planejar, no 
máximo organizam um checklist, pois 
têm a sensação de que o planejamento 

vai engessar o poder criativo. Todo 
empreendedor franco tem uma indis
posição ao planejamento, à formação 
e à manutenção porque entende que 
a impulsividade é tolhida. Às vezes, 
ter um líder dentro da empresa é ne
cessário para que ela dê certo, alguém 
com conduta empreendedora e não 
com personalidade. É muito comum 
que os empreendedores francos que 
começam a se educar para darem 
certo tragam executivos de conduta 
empreendedora, homens orientados 
aos resultados, para dar suporte às 
ações do negócio. E é nesse momento 
que o empreendedor atrapalha, pois é 
testado três vezes: no início do negócio; 
na hora do platô - quando a empresa 
vale muito, mas o crescimento é muito 
pequeno; e na hora da sucessão, que 
é a grande dificuldade para o fran
co. Fora esses momentos, a conduta 
empreendedora é o que torna a orga
nização mais funcional. Ou seja, sem 
um bom executivo, sem uma pessoa 
orientada a manter e desenvolver 
processos as empresas que estão na 
mão dos francos empreendedores 
são construídas e destruídas com a 
mesma facilidade. 

Isso é muito comum. Vemos que 
não há continuidade, pois os em
preendedores buscam novidades 
o tempo todo e não têm tempo de 
amadurecer as coisas que foram 
feitas anteriormente, não é? 
Exatamente. Joseph Schumpeter, 
um economista bastante conhecido 
na área de empreendedorismo, usa o 
termo "destruição criativa". É como se 
a mente desses indivíduos precisasse 
inovar para que eles se sintam reno
vados. Como se a inovação fosse um 

processo derivado, oriundo de uma 
destruição a fim de criar alguma coisa 
diferente. O empreendedor às vezes é 
uma bomba. Pesquisas mostram que, 
em média, 60% das empresas brasileiras 
quebram nos primeiros 5 anos. O Brasil 
é considerado o país mais empreende
dor. Isso quer dizer que temos o maior 
número de empresas que nascem, mas 
não o maior número de empresas que 
se mantém vivas. 

Seria esse o maior erro dos empre
endedores? 
Sem sombra de dúvida, o maior erro dos 
empreendedores éa hipomania. É uma 
disfunção psíquica nos francos que causa 
a aquisição de bens por impulsividade, 
tanto na empresa quanto na sua vida 
pessoal. Muitas vezes, a empresa não 
está madura o suficiente para uma 
empreitada, então, se o empreendedor 
esperasse mais um ano, estaria mais 
madura e pronta para o desafio. Mas 
geralmente essas etapas são antecipadas, 
e isso vem de um traço de megalomania 
que os empreendedores possuem, uma 
necessidade de marcar o mundo com 
coisas grandiosas. Esse é o componente 
psíquico mais comum. 

Mas, então, como ter equi l íbr io 
na função? 
Eu tenho um processo chamado Grupo 
Dirigido de Psicodinâmica em Negócios, 
em que acompanho os empresários du
rante 20 meses; 1.100 pessoas já passaram 
por esse grupo. Desenvolvemos quatro 
atividades que funcionalizam o franco 
empreendedor: a primeira é um amor 
verdadeiro para aprender e desenvolver 
condições de entrega afetiva. A segunda 
é um dogma, qualquer tipo de regra 
dogmática que ele venha a seguir. Isso 
contém um pouco sua inquietude. A 
terceira é praticar um esporte acróbico 
seis vezes por semana, o que regulariza 
a dopamina e a serotonina e dá uma 
sensação de mais relaxamento e mais 
motivação. E o quarto item, importante 
em qualquer processo laborativo, é uma 
terapia, um processo de autoconhecimento, 
de revisitar a história que ele teve com 
os pais, pois tudo isso ajuda um franco 
a se tornar mais funcional. 
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Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 8, n. 86, p. 8-11, fev. 2012. 




