
Estar mais presente na vida dos jovens empreendedores brasi
leiros. Esse é o principal desafio do Sebrae que, ao se aproximar 
das startups (empresas nascentes com potencial para gerar 
negócios inovadores e rentáveis), consegue entender os objeti
vos e as demandas dos novos empreendedores digitais. 

Em entrevista à Wide, o diretor-técnico do Sebrae, Carlos 
Alberto dos Santos, avalia o cenário brasileiro de oportunidades, 
a importância do apoio às micro e pequenas empresas e como 
o Sebrae visualiza a futura geração empreendedora do país. 
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WIDE: O Sebrae quer se aproximar das startups e entender os objeti

vos e as demandas dos novos empreendedores digitais. Como surgiu 

essa ideia? 

CARLOS: Surgiu a partir da sinalização do próprio mercado. Com 
a evolução das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), 
emergiu um novo horizonte de inovação e tecnologia; e como os 
negócios crescem de forma pulsante e com particularidades do 
setor, o Sebrae se prepara com soluções específicas para atender 
esses empreendedores. 

WIDE: Para conhecer melhor o universo de empreendedores e 

potenciais empreendedores dos negócios digitais, o Sebrae elaborou 

uma pesquisa que o ajudará a desenvolver novos produtos e serviços 

que auxiliarão o empreendedor digital em suas necessidades especí

ficas. Quais são os resultados prévios dessa pesquisa? O que já está 

sendo revelado nesse sentido? 

CARLOS: Como resultado preliminar, constatou-se que a maioria 
desses empresários (89%) é do sexo masculino e tem menos de 
30 anos (88,5%). Estão localizados majoritariamente (73,7%) em 
capitais, sendo que pouco mais de um quarto (26,3%) está em 
cidades do interior. A região Sudeste (59,6%) é a que mais concen
tra esses empreendedores. Apresentam alta escolaridade - três 
quartos dos entrevistados (75,2%) declararam ter nível superior 
completo ou mais. Um quinto dos entrevistados é formado em 
Ciência da Computação. 

WIDE : C o m o foi a participação do Sebrae na Campus Party, evento 

de tecnologia e entretenimento eletrônico, que realizou sua última 

edição entre os dias 6 e 12 de fevereiro de 2012? 

CARLOS: O Sebrae montou uma estratégia com ações ousadas 
e relevantes para o público jovem e empreendedores digitais, 
apoiada em três eixos: conhecimento, entretenimento e intera
tividade. Entre as ações, destacam-se o atendimento no estande 
do Sebrae, durante todo o evento, por equipes formadas com 
Agentes Locais de Inovação (ALI) e Agentes de Orientação 
Empresarial (AOE). preparados para prestar informações e orien
tação aos participantes da Campus Party em questões especí
ficas sobre inovação e gestão. Foram realizados 2,5 mil atendi
mentos. Patrocinamos o Campus Empreendedor (uma das áreas 
temáticas do evento) e realizamos o Reality Show Like a Boss, 
com três equipes que concorreram a prêmios ao implementar 
tarefas que percorrem a formação de empreendedores atuais. 
Na área Expo, um estande de 100 m2 abrigou um miniauditório 
com palestras diárias para startups e empresários de micro e 
pequenas empresas interessados em usar os ambientes digitais 
em seus negócios, e um game interativo em que os participantes 
da Campus Party Jogaram o clássico Space Invaders (original do 
Atari), numa roupagem contemporânea (cenários de São Paulo; 
Jogado por meio do Microsoft Kinect, que equipa o videogame 
Xbox). O Sebrae também participou de diversas mesas-redondas 
da programação oficial do evento, sobre as oportunidades para a 
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Copa do Mundo e as Olimpíadas, empreendedorismo feminino e 
empreendedorismo social. 

WIDE: Como você avalia o comportamento dos jovens empreende

dores digitais brasileiros? 

CARLOS: Eles são muito criativos, proativos e, como todo jovem, 
estão dispostos a correr riscos. Têm, também, conhecimento das 
ferramentas tecnológicas e dispõem de muita informação. Mas, 
falta-lhes experiência para garantir mais acertos e informações 
sobre mercados, recursos e crédito, por exemplo. Quanto ao 
negócio propriamente dito, ainda é preciso investir em conhe
cimento para estruturar seus empreendimentos em bases mais 
consistentes, estratégicas, com menor risco e mais possibilidades 
de sucesso. 

WIDE: Na última edição da Wide, trouxemos uma reportagem espe

cial sobre Inovação. 0 que o Sebrae tem realizado no sentido de dar 

suporte e inspiração àqueles que almejam se diferenciar em um mer

cado tão competit ivo e que se renova a cada dia? 

CARLOS: O Sebrae tem atuado em várias frentes, com o propósito 
de trazer o conceito de inovação para o cotidiano dos pequenos 
negócios. Dispõe de um programa nacional, o Sebraetec, especí
fico para pequenas empresas interessadas em se diferenciar por 
meio da adoção de novas tecnologias, e mantém parcerias com 
centros de pesquisa e universidades para fomentar empreendi
mentos nascentes por meio de incubadoras de empresas. 

WIDE: No mais r e c e n t e r e l a t ó r i o do GEM Brasi l (G loba l 

Entrepreneurship Monitor), publicado pelo Sebrae e IBQP (Instituto 

Brasileiro de qualidade e produt iv idade), o Brasil é apresentado 

como o país que possui a maior Taxa de Empreendedores em Estágio 

Inicial (TEA) do G20, com 17,5%, seguido pela China, com 14,4%, e a 

Argentina, com 14,2%. Segundo o Sebrae, essa é a maior TEA desde 

que a pesquisa GEM é realizada no Brasil, demonstrando a tendência 

de crescimento da atividade empreendedora. Será que finalmente 

somos o país das oportunidades? 

CARLOS: É um movimento natural devido ao momento do país, 
que se sustenta no consumo doméstico, gera renda e mais empre
gos formais e, ainda, recebe capital estrangeiro por conta da crise 
em mercados mais maduros, além dos recentes movimentos de 
inclusão digital e democratização do acesso à internet. As novas 
técnicas de empreendedorismo digital estão bastante focadas 
em validar modelos de negócio e hipóteses antes de captar 
maiores investimentos e lançar no mercado a versão definitiva. 
Ao mesmo tempo, o mercado consumidor ainda tem muito que 
crescer. O Brasil se diferencia também pelos megaeventos espor
tivos nos próximos anos, com novas oportunidades de negócios 
em diversos setores da nossa economia. De qualquer forma, é 
importante que os empreendedores estejam preparados e que 

os investidores sejam mais criteriosos a fim de tornar realidade 
essas possibilidades de negócios nos próximos anos, mantendo, 
assim, a perspectiva de crescimento do país. O Sebrae está atento 
e disponível para ajudar e preparar o empreendedor interessado 
a superar esses desafios. 

WIDE: Em sua opinião, como sair do mundo das ideias para o mundo 

das oportunidades? 

CARLOS: Informação é insumo básico para isso. Para a Copa do 
Mundo de 2012, por exemplo, o Sebrae fez um amplo mapa de 
oportunidades para cada capital que sediará os jogos desse cam
peonato. São diversos setores com as oportunidades e os requisi
tos de contratação mapeados, e que terão repercussão na econo
mia regional. Assim, é importante estar atento aos movimentos 
dos mercados, às decisões dos governos, ao comportamento da 
concorrência para se antecipar e se diferenciar, garantindo mais 
competitividade frente às oportunidades de negócios. Além de 
informação, orientação é fundamental. O Sebrae, com cerca de 
800 pontos de atendimento em todo o país ou por meio da nossa 
Central de Relacionamento 0800 570 0800, está à disposição 
dos empreendedores para apoiá-los. 

WIDE: Em relação ao perfil do usuário jovem que acessa a internet no 

Brasil, é cada vez mais notório que as crianças estão interagindo na web, 

jogando e comunicando-se por meio das comunidades on-line. Como 

o Sebrae visualiza essa futura geração? Já na adolescência, há algum 

programa de estágio ou iniciação ao empreendedorismo digital? 

CARLOS: Anualmente, o Sebrae e parceiros realizam o Desafio 
Sebrae, um jogo virtual que simula o dia a dia de uma empresa, 
durante mais de seis meses. Universitários de todo o pais. orga
nizados em equipes, testam sua capacidade de administrar um 
negócio, tomar decisões e trabalhar em equipe. São estudantes 
de cursos de graduação em instituições de ensino superior cre
denciados pelo Ministério da Educação (MEC). O jogo utiliza um 
software de gerenciamento que durante a competição avalia as 
decisões das equipes em ambientes que simulam o funciona
mento do mercado. Essa é uma atividade que procura desenvol
ver e/ou potencializar a cultura empreendedora em jovens uni
versitários. Em 2011, cerca de 140 mil estudantes de todo o país 
participaram do Desafio Sebrae. 

WIDE: O Desafio Sebrae tem sido uma boa oportunidade de porta de 

entrada para o mercado de trabalho. Cite os resultados mais expres

sivos dos jovens que participaram do desafio. 

CARLOS: Estudantes que já participaram do Desafio Sebrae 
confirmam ter constituído negócios ou são intraempreendedo-
res. a exemplo do Oliver Telles, que abriu um site de venda de 
livros raros, a www.raridade.com, em Curitiba; da Duar Pignaton, 
de Vitória, sócio-proprietário de duas empresas de camping; 
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e do Victor Accioly, que foi campeão estadual (RJ) em 2005. 
Um dos motivos para ser contatado pelo prefeito da capital flu
minense, Eduardo Paes, foi o jovem ter sido bem colocado no 
Desafio Sebrae. Ele é, também, mestre pela COPPEAD (UFRJ) e 
fez cursos de extensão em Harvard (EUA). Outro exemplo é o 
de Lucas Cavalcanti, aluno de Engenharia da Computação na 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Juntamente com 
os companheiros da equipe, ele venceu o Desafio Sebrae 2010 
e trouxe para o Brasil o troféu da versão internacional dessa ini
ciativa. Depois de ir a Barcelona e conhecer centros de empreen
dedorismo, foi à Campus Party, em São Paulo. Durante o evento, 
participou do Desafio de Robótica e construiu em três dias o 
robô vencedor. Para os ex-alunos de engenharia eletrônica e de 
computação, Rafael Amaro e Allan Dieguez. a competição foi 
um ensaio destinado a abrir uma empresa de verdade. Hoje. são 
donos de uma startup de sucesso, a ICE Interactive. 

WIDE:T e m sido comum ouvir em conversas de economistas que o 

Brasil é a bola da vez para os investidores estrangeiros. Até 2014, ano 

da Copa do Mundo, o país deve receber R$ 180 bilhões em investi

mentos e gastos feitos por turistas. Atento a essa demanda, o Sebrae 

revelou que a instituição investirá, até 2013, R$ 780 milhões em pro

jetos na área de inovação, por exemplo. Só este ano, 30 mil pequenas 

empresas serão beneficiadas com esses recursos. 0 que isso repre

senta para o Sebrae e para o futuro empreendedor? 

C A R L O S : Há hoje no país uma série de iniciativas por parte do 
setor privado e do governo federal que buscam fomentar a ino
vação em diversas áreas. O Sebrae está empenhado em desmis
tificar o conceito de inovação, que ainda é muito associado à 
alta tecnologia e a algo caro. sofisticado e inacessível às micro e 
pequenas empresas. O desafio é preparar nossas empresas para 
competir paritariamente no mercado global. As micro e peque
nas empresas, que representam 99% dos negócios formais no 
Brasil, são mais flexíveis e ágeis, com mais capacidade de respos
tas às mudanças impostas pelo mercado. O Sebrae está à dispo
sição para atendimento direto nos estados ou por meio de par
cerias dos pequenos empreendimentos interessados em inovar. 
Nossa meta é modesta, porém realista, pois nos importa manter 
qualidade no atendimento. Precisamos investir muito mais em 
inovação para garantirmos mais eficiência e competitividade às 
nossas empresas. 

W I D E : O Sebrae defende que é preciso desmistificar a ideia de que 

inovar exige uma tecnologia complexa e cara. Como levar essa cons

ciência para os pequenos negócios? 

C A R L O S : De modo mais simples e de fácil percepção pelos nos
sos clientes, inovar significa fazer diferente para fazer melhor. 
Ou seja, introduzir melhorias em processos, produtos e servi
ços das empresas de pequeno porte, de modo a aumentar sua 

produtividade, reduzir custos e avançar em competitividade. 
Inovação, portanto, é diferencial para enfrentar a concorrência 
cada vez mais acirrada dos mercados. Atuamos proativamente 
e por meio dos nossos programas e projetos, muitos deles seto
riais e em parceria com centros tecnológicos e instituições de 
pesquisa. 

W I D E : Recentemente, o norte-americano Daniel Isenberg, uma das 

maiores autoridades em empreendedorismo no mundo, defendeu a 

separação clara entre os homens de negócio ambiciosos, que bus

cam criar uma grande empresa, e o tradicional conceito de microem-

presa. Para ele, o segredo de empreender está na ambição. O Sebrae 

acredita que a internet mudou a maneira de empreender? 

C A R L O S : O empreendedorismo é motivado basicamente pela 
necessidade ou pela oportunidade, que tem predominado no 
Brasil nos últimos anos. A ambição é um forte ingrediente na 
motivação do empreendedor, mas o sucesso de um negócio 
deve-se principalmente à capacidade do empresário de se infor
mar, orientar-se e elaborar um plano estratégico bem-estrutu-
rado, assentado em bases realistas. A internet mudou a forma de 
comunicação e relacionamento, o que interfere na relação com 
os consumidores e clientes, sinalizando novos modelos de negó
cios, além muitas possibilidades e oportunidades para quem pre
tende empreender ou deseja abrir um negócio. 

WIDE: Em sua opinião, o que é fundamental que os futuros empreen

dedores saibam antes de iniciar uma operação? 

CARLOS : Para quem pretende abrir um negócio próprio, é funda
mental conhecer o mercado no qual se pretende atuar. Da mesma 
forma, é importante avaliar se o produto ou serviço que vai lançar 
no mercado é "vendável". Somam-se as estratégias de abordagem 
do mercado e de atendimento ao cliente, enfim um plano de negó
cios que ajudará a alavancar o empreendimento nascente. 

W I D E : Quais são as principais novidades do Sebrae para 2012? 

C A R L O S : A construção de uma plataforma de articulação e 
atendimento aos empreendedores digitais e startups. O Sebrae. 
com sua capilaridade e rede de parceiros, contribuirá com os 
negócios digitais, sendo um facilitador para que as boas ideias e 
empreendimentos possam encontrar o caminho da boa gestão, 
oportunidades, inovação e investimentos. 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 90, p. 104-107, maio/ jun. 2012.




