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Como reflexo imediato das crises, o
País é afetado pelas políticas mais restritivas de acesso ao crédito e pela redução do investimento empresarial em novos projetos. Com menos dinheiro e um
nível de confiança mais baixo, as pessoas buscam poupar mais, prejudicando
o processo de abertura e de crescimento de novas empresas. Existe um segundo reflexo sobre o empreendedorismo: o
aumento do desemprego eleva também
o número de pessoas que desejam abrir
novos negócios. Elas passam a ver o empreendedorismo como uma oportunidade de garantir ocupação e renda.

ex
c

lu

siv

a

pa
ra

fin

s

ed
uc

A Endeavor tem como papel promover
a cultura empreendedora de alto impacto
e transformar o País em referência mundial de empreendedorismo. No Brasil, onde chegou em junho de 2000, busca apoiar
empreendedores que estejam revolucionando mercados. Apoia essas empresas
nos campos de governança e gestão, além
de atuar como facilitadora no processo de
crescimento. Isso tudo com o objetivo de
trabalhar na formação de exemplos, disseminar histórias de sucesso e inspirar novas gerações de empreendedores.

de pesquisar modelos ou projetos semelhantes, deixa de aprender com os acertos e os erros dos outros. Outro equívoco
é supervalorizar o negócio: muitos estão
tomando como base o sucesso recente de
alguns empreendimentos norte-americanos e supervalorizando seus projetos, sem
mesmo começar a executá-los. Além disso,
muitas vezes o novo empreendedor prefere não olhar para os problemas. Porém,
é fundamental reconhecer as dificuldades
e conversar com pessoas sobre os desafios
da empresa. É preciso encarar os problemas e nunca fingir que eles não existem.
Também não se deve centralizar demais
o trabalho. É preciso contratar e treinar
bons colaboradores desde o começo. Se o
empresário está dedicado ao fazer, acaba
muito envolvido na operação e com pouco tempo para pensar no futuro.
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Tomando como base a pesquisa de sobrevivência de empresas realizada pelo
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), sete em cada
dez empresas sobrevivem os dois primeiros anos. O foco do último estudo publicado compara as empresas constituídas
em 2005 e 2006, revelando uma queda na
mortalidade de 1,2% entre os anos. Algumas orientações básicas para que o empreendedor se inclua no grupo das sete
empresas bem-sucedidas:
Não existe um jeito brasileiro de em- Olhar diariamente o caixa e assegupreender, mas o modo de atuar pode varar-se de que há fluxo de dinheiro. Sem
riar muito em função da cultura, de valode recursos, é importante criar formas de dinheiro entrando não se faz nada;
res e de experiências vividas. A forma de
- Focar no cliente. Não basta vender
medir a efetividade das ações realizadas.
Existem em quase todos os setores e Assim, os recursos não são gastos em vão. um produto ou um serviço. O empreenfazer negócios varia muito de região para região. No entanto, há características indústrias. O ambiente de negócios no
dedor precisa oferecer uma solução paque encontramos na maioria dos brasi- Brasil, em muitos sentidos, é ainda basra o problema do seu cliente;
leiros, como a habilidade de estabelecer tante incipiente. A dificuldade está em
- Inovar e agregar valor ao produto: é
O empreendedor que cresce gera valor
relacionamentos, o otimismo e o jogo de executar as boas ideias.
por meio da criação de novos empregos. A importante não fazer mais do mesmo, mas
cintura. Por um lado, conseguimos catidistribuição de riqueza permite uma me- buscar desenvolver algo diferente, melhor.
var as pessoas com mais facilidade, somos
lhora na qualidade de vida dos colaborado- Nem sempre é necessário inventar coiA estratégia de marketing a ser adotada res e das pessoas da comunidade. Em su- sas, mas convém adaptar as que funciomovidos pela convicção e nos adaptamos
rapidamente às mudanças. Por outro, po- depende muito do setor no qual a empresa ma, uma empresa cresce quando as pesso- nam bem em outros cenários e contextos;
demos encontrar maior dificuldade para atua e do público-alvo. Vale ressaltar que a as crescem. Não é apenas uma questão de
- Manter o foco: quando é pequeno, o
implementar uma cultura meritocrática, internet trouxe para as pequenas empre- vantagem competitiva, mas a garantia da empreendedor precisa fazer um pouco de
pois aqui nem sempre é fácil separar o sas a oportunidade de difundir a marca sustentabilidade do negócio no longo prazo. tudo para ganhar dinheiro. No entanto, é imrelacionamento pessoal do profissional. por meio de um canal muito mais acessíportante descobrir o que se faz bem e saber
Também podemos tomar decisões pre- vel. Outra dica é contratar uma assessoria
dizer não para demandas que não podem
cipitadas, sem o cuidado de uma análi- de imprensa. É uma ferramenta importanOlhar muito para o próprio umbigo: o ser atendidas. Abrir muitas frentes costuma
se embasada. E, infelizmente, temos al- te para trabalhar o conteúdo da empresa novo empreendedor acredita que não há gerar um gasto enorme de tempo e energuns casos de empreendedores que bus- na mídia, posicionando a marca de forma mais ninguém fazendo algo igual, aqui gia. Portanto, é conveniente focar e persismais assertiva. Considerada a limitação ou em outro lugar do mundo. Ao deixar tir em ser o melhor naquilo que se faz bem.
cam "atalhos" para crescer.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1521, p. 55, 6 ago. 2012.

