
Não é um curso que determina
que um aluno seja empreende-
dor. É, muito antes, seu perfil,
sua formação cultural, os exem-
plos que ele tem. Assim, o pri-
meiro passo para os jovens que
querem seguir por esse cami-
nho é o autoconhecimento.

“A primeira coisa não é a aná-
lise de mercado, é a pessoa se co-
nhecer. Saber o que ela gosta de
fazer, o que sabe fazer e o que co-
nhece”, explica o professor da
Fundação Getúlio Vargas, Marce-
lo Aidar. “Não adianta identifi-
car a oportunidade no mercado
e não ter competência para en-
trar e permanecer”.

Além disso, é necessário es-
tar disposto a trabalhar mais do
que se trabalharia como empre-
gado, ao menos no começo. Ser
empreendedor não é apenas ser
dono do negócio, é trabalhar
nos fins de semana, fora do ho-
rário comercial e enfrentar mo-
mentos angustiantes e de dúvi-
das, de acordo com Aidar. É ne-
cessário ter perfil para isso.

Conforme a pesquisa GEM
Brasil 2010, 76,2% dos empreen-
dedores iniciais entre 18 e 64
anos acreditam que empreen-
der é uma boa opção de carrei-
ra. A proporção é levemente in-
ferior à vista na população em
geral, em que 78% acreditam
que este é um bom caminho.

A experiência dos empreen-
dedores não contradiz Aidar.

Ao contrário, mostra que é real-
mente preciso ter um certo per-
fil. “Não é incomum trabalhar-
mos mais, em feriados, durante
a madrugada”, comenta Luan
Gabellini, sócio da Betalabs.
“Mas vale a pena”, acrescenta.
A opinião de In Hsieh, da Baby.
com.br, também é otimista:
“você aposta em um negócio
em que acredita, que tem inte-
resse e que pode impactar na
sua vida pessoal e na dos usuá-
rios. É super satisfatório”.

Uma vez identificado o seu

perfil, é necessário então ava-
liar o mercado e conhecer as
oportunidades. Embora não se-
ja preciso uma formação de ad-
ministrador, Aidar aconselha
ter visão de negócios. “Se não
for formado em administração
ou não tiver especialização, é
muito mais fácil ter um sócio
que conheça gestão”, diz.

Isso porque uma das grandes
armadilhas do empreendedoris-
mo é errar a conta do investi-
mento inicial ou ter uma má
gestão do capital de giro — ou
seja, além de abrir o negócio, é
necessário manter estoque, fa-
zer compras, pagar fornecedo-
res e funcionários. “Muitos ne-
gócios são bons, mas quebram
por causa dessa má gestão”, ex-
plica o professor. Dessa forma,
é interessante também que o
empreendedor tenha uma cer-
ta experiência no mercado,
mesmo que seja em estágio ou
empresa júnior.

Segundo Aidar, a maior espe-
cialização dos empreendedores
no Brasil tem reduzido a taxa de
mortalidade de novas empre-
sas. Números do Sebrae divulga-
dos em 2011 mostram que são
criados anualmente mais de 1,2
milhão de novos empreendi-
mentos no Brasil, sendo que cer-
ca de 99% são micro e peque-
nas empresas. Desses, 73% so-
brevivem aos primeiros dois
anos de atividade. ■ G.C.

Até quando você vai se orgulhar de varar a noite e per-
der fins de semana trabalhando para algo que não é
seu? Até quando você vai querer trabalhar em uma gran-
de empresa só para usar sua razão social como seu sobre-
nome no momento em que a recepcionista do prédio
perguntar o seu nome e o fatídico “da onde?”. Até quan-
do você vai suportar ser uma peça (substituível) de um
grande motor corporativo e cumprir ordens impostas
que você não entende bem os motivos? Para os que se
acham felizardos, até o dia em que se aposentarem (e
daí fazerem o que sonham). Para os que vão se achar in-
justiçados, até o dia em que forem demitidos (e daí cria-
rem coragem para fazer o que querem).

Para uma geração de profissionais estas perguntas
são fontes de agonia, mas para uma nova geração, uma
convicção. Não querem ser empregados, engrenagens
de um sistema corporativo com o qual não se identifi-
cam. Querem ser protagonistas dos seus erros e acertos
e resultados dos seus aprendizados. Para esta geração, o
termo empreendedorismo nunca fez tanto sentido e te-
ve tanta importância como agora.

Um ouvido mais atento já consegue ouvir nos corre-
dores das principais faculdades frases como: Tenho inte-

resse em montar a mi-
nha própria empresa. Es-
tou criando a minha em-
presa. Já tenho um negó-
cio próprio. Trabalho em
uma empresa, mas em
paralelo sou sócio de
uma startup. Já conse-
gui alguns clientes. Pre-
ciso de ajuda para cap-
tar recursos de investido-
res. Gostaria de discutir
o modelo de negócio da
minha empresa. E não
apenas nos corredores
das faculdades de admi-
nistração.

Vitor Asseituno e Fer-
nando Cembranelli fun-

daram a Emprender Saúde, uma entidade que incentiva
o empreendedorismo na UNIFESP e outras escolas de
medicina. Caio Braz, Thiago Feijão e outros colegas fun-
daram a EITA, iniciativa semelhante no ITA. E ex-alu-
nos da Unicamp se juntaram para criar a Unicamp Ven-
tures. E os resultados já aparecem. A Empreender Saú-
de é parceria da The Economist em evento de inovação
no Brasil, duas empresas fundadas por membros da EI-
TA ficaram entre as três primeiras posições na competi-
ção Liga dos Campeões promovida pela Endeavor e a
Unicamp Ventures já conta com mais de 100 empresas
fundadas por ex-alunos.

Em 2006, lembro-me de ter ficado maravilhado com
a quantidade de pessoas em um evento de empreende-
dorismo na Universidade de Stanford. Era algo simples,
um investidor da Accel Partners em conversa com um
empreendedor, mas a sala estava lotada com muitas pes-
soas sentadas no chão. Até tirei uma foto da plateia que
depois utilizei na abertura de palestras para alunos no
Brasil. Falava de como o assunto chamava a atenção dos
alunos lá e como era diferente no Brasil.

Mas o interesse pelo empreendedorismo cresceu rapi-
damente entre os alunos brasileiros e hoje, os eventos
sobre o tema são muito concorridos. Até a Accel Part-
ners veio investir no Brasil. Tudo isso me impressiona.

Mas o que me impressiona mais é que as perguntas do
início deste texto foram feitas por um aluno de 18 anos
que só pensa em empreender seu próprio negócio.

Em um mundo em que as perguntas são mais impor-
tantes que as respostas, quais eram as suas perguntas
quando você tinha 18 anos? ■

■ ESTÁGIO INICIAL
Novos empreendimentos
abertos no Brasil por ano

1,2milhão

■ SOBREVIVENTES
Empresas que resistem
aos dois primeiros anos

73%

■ CARREIRA
Pessoas que acreditam na
carreira de empreendedor

78%

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

Até quando?

Divulgação

Empreendedor precisa
ter autoconhecimento

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

A Baby.com.br presta
serviço de comércio
eletrônico para pais,
mães e gestantes.
Os sócios fundadores,
KimballThomas (dir.)
e DavisSmith, vieram
dos EUA com suas famílias
para montar o novo
negócio e já foram
premiados em um
concurso de melhores
planos para empresas
iniciantes em Harvard.
Tendo o brasileiro In Hsieh
como co-fundador,
a empresa conta com
investimentos de fundos
de venture capital
importantes, como o
Monashees Capital e o
Tiger Global, além de seis
investidores menores
dos Estados Unidos.

Primeiro passo para assumir o próprio negócio é saber o que deseja
e quais suas competências, para só depois pesquisar o mercado

Há uma geração
de jovens que não
querem ser
empregados,
engrenagens de um
sistema corporativo
com o qual não
se identificam.
Querem ser
protagonistas dos
seus erros e acertos

BABY.COM.BR, UM PROJETO AMERICANO PARA O BRASIL MARCELO
NAKAGAWA
Professor e Coordenador do
Centro de Empreendedorismo
do Insper
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




