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Oito informações fundamentais para levar em conta antes de abrir seu negócio 

 
Você acaba de se formar em uma das melhores faculdades de Administração do país, teve um 
desempenho exemplar ao longo destes quatro anos, sempre foi elogiado pelos professores e 
colegas e aproveitou várias oportunidades de inserção no meio profissional, seja como estágio 
ou em atividades extracurriculares. Seu sonho sempre foi montar seu próprio negócio e você 
sabia que o curso de Administração traria a melhor formação para geri-lo. Ao longo de todo o 
curso, foi desenvolvendo sua ideia e tem agora seu plano de negócio estruturado e completo. 
Você se sente plenamente capacitado para empreender, não é? Lamento informar que seu 
curso deixou de ensinar muita coisa importante para a carreira empreendedora, que eu 
pretendo resumir neste artigo.  
 
1) Esteja preparado para trabalhar muito e ganhar pouco. Pelo menos durante a fase inicial de 
estabelecimento do seu negócio. Ganhar muito dinheiro como empreendedor é de fato uma 
possibilidade, mas é uma expectativa a ser concretizada apenas no futuro e, mesmo assim, só 
para quem consegue demonstrar um bom modelo de negócio. Muitos jovens empreendedores 
se entusiasmam tanto com as histórias de empreendedores bem-sucedidos que aprenderam 
nas escolas que acabam ignorando o fato de que a maioria sofreu muito no começo e roeu 
muito osso antes de se regozijar com o filé-mignon. Mesmo que consiga recursos de terceiros, 
o investidor não vai concordar com os altos salários e as mordomias que o empreendedor 
deseja.  
 
2) As teorias da Administração não se aplicam às pequenas empresas nascentes. Balanced 
Scorecard, Economic Value Added, Avaliação 360, 5 forças de Porter, custeio ABC, GAAP e 
outras várias técnicas e teorias aprendidas na faculdade só valem para grandes organizações 
que são mais estruturadas, têm sistemas de informações mais eficientes, processos mais 
organizados e funções especializadas. A pequena empresa apresenta uma realidade muito 
diferente, uma visão generalizada de todas as funções de uma grande empresa, porém em 
escalas bem mais simplificadas. Aplicar muitas dessas técnicas na pequena empresa é como 
atingir uma mosca com uma bala de canhão.  
 
3) Capital de risco não é mito, mas é uma verdade para poucos. Muitos jovens saem das 
universidades com grandes ideias – na visão deles – com a certeza de que vão atrair um 
investidor de risco que acredite em seu projeto. A verdade é que isso provavelmente não vai 
acontecer. Em primeiro lugar, poucos investidores acreditam em jovens se não estiverem 
acompanhados de sócios ou conselheiros experientes. Segundo, aquela ideia que parece tão 
boa na verdade não apresenta viabilidade mercadológica, operacional ou financeira. Por 
último, o capital de risco no Brasil prefere negócios já andando, com um modelo provado e um 
mercado estabelecido, e não se interessam por negócios que ainda estão no papel.  
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4) Planejamento é uma falácia para empresas nascentes. Planejar pressupõe a antecipação de 
ações com base na análise de informações existentes. Empresas nascem em contextos de alta 
incerteza. No início do empreendimento, ter jogo de cintura para adequar o negócio às 
circunstâncias emergentes é mais importante que um bom planejamento. A incerteza vai 
reduzindo na medida em que o negócio avança. O tempo gasto em planejamento é 
inversamente proporcional à falta de informações e diretamente proporcional ao risco 
assumido. Esperar ter todas as informações na mão para reduzir as incertezas e agir apenas 
quando houver pleno controle equivale a dispensar grande esforço para perder boas 
oportunidades.  
 
5) Parcerias e alianças substituem a falta de recursos. No começo do empreendimento não se 
pode contar com todo o capital, as pessoas, o espaço, a infraestrutura e o tempo que o 
empreendedor sonha. Para o empreendedor, começar agora com o que tem é melhor do que 
deixar para começar o negócio apenas quando tiver tudo de que precisa. Para compensar 
essas restrições, o empreendedor precisa ter jogo de cintura, capacidade de negociação e olho 
para oportunidades. É nos relacionamentos que o empreendedor conhece pessoas e identifica 
visões e objetivos comuns. Logo o empreendedor descobre o poder das alianças e da 
cooperação para que todos cresçam.  
 
6) Não existem respostas certas. O pressuposto do ensino universitário é que para cada 
problema existe uma solução. Isso é facilmente comprovado quando vemos os avanços nos 
estudos acadêmicos sobre Administração de Empresas e constatamos que os principais 
problemas das organizações são comuns entre as empresas. Isso acontece porque, na grande 
empresa, existem mais operações internas do que externas e, embora negócios sejam 
construídos com as redes externas, a Administração estuda primordialmente o que acontece 
dentro da empresa. Na pequena empresa essa relação é invertida, as relações com o meio 
externo são superiores às internas. A fragilidade imposta por sua imaturidade e seu tamanho 
exige que a pequena empresa tenha de se adequar constantemente às regras impostas pelo 
mercado. A variedade de influências externas é tanta que não dá para padronizar uma 
resposta única, certa. No universo das pequenas empresas existem muitas respostas certas 
para o mesmo contexto.  
 
7) Atingir a ‘média’ não é suficiente. No ambiente universitário, saber 70% da matéria dada é 
suficiente para ser aprovado – em algumas escolas, é surpreendentemente aceitável que o 
aluno conheça apenas a metade do que é ensinado. Com o empreendedor isso não ocorre. A 
média só coloca o empreendedor dentro do jogo. Para sobreviver no longo prazo ou ter um 
negócio competitivo, a média não é o bastante. O empreendedor precisa se superar todos os 
dias, enfrenta novos desafios constantemente e seus resultados devem refletir nada menos 
que a excelência.  
 
8) Os amigos não são necessariamente os melhores. Contratar pessoas é uma das grandes 
dificuldades dos empreendedores. Uma grande empresa tem credenciais para atrair os 
melhores talentos. Nem sempre se acerta na primeira, mas não é difícil acertar com um bom 
talento em algum momento. No ambiente universitário, como a média é suficiente, trabalhar 
com amigos é mais fácil, mais confortável e bastante aceitável. Para o empreendedor, nada 
disso funciona. O ambiente da pequena empresa exige versatilidade dos funcionários, assim 
como muito dinamismo e pró-atividade. O empreendedor não pode ter apenas mão de obra, 
mas também não pode pagar muito. Ser amigo não é suficiente, pelo contrário, corre-se o 
risco de confundir as relações pessoais com as profissionais. Da mesma forma, é possível até 
conseguir atrair um grande talento, mas com dificuldades de relacionamento. Aprender a lidar 
com eles, recompensá-los e retê-los representa um grande desafio para o empreendedor. 
Lideres empreendedores são forjados pelas circunstâncias e não formados nos bancos 
escolares.  
 
Além desses pontos, aprender com o erro, sofrer com a solidão nas decisões estratégicas, 
admitir que um diploma de uma grande escola não vale nada, descobrir que decorar, 
memorizar e seguir orientações têm pouca utilidade e que as responsabilidades assumidas são 
mais pesadas que o imaginado são outras coisas que o empreendedor só descobre na prática. 
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O Brasil está se tornando o país dos empreendedores, mas nossas escolas ainda não 
encontraram o caminho para acompanhar essa tendência. 
 
Fonte: Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. [Portal]. Disponível em: 
<http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI310622-17141,00.html>. 
Acesso em: 26 jun. 2012. 
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