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Nem tudo é virtuoso e heróico no mundo das iniciativas individuais  
 

 
 
Eu tenho ficado um pouco cansado com tanta coisa na internet e em toda a mídia enaltecendo 
a figura do empreendedor, como se ele fosse o grande herói do desenvolvimento econômico e 
aquela pessoa que só tem qualidades e virtudes. O empreendedorismo tem sido caracterizado 
como o caminho para obter fama, fortuna e ainda se opor às grandes e ferozes multinacionais, 
como no mito de Davi e Golias. Por mais que eu acredite no movimento empreendedor e seja 
um defensor do empreendedorismo como opção de carreira para todos os meus alunos, neste 
meu artigo resolvi fazer um contraponto às minhas crenças e mostrar um pouco o "lado negro" 
do empreendedor.  
 
Em primeiro lugar, a maioria dos empreendedores não é formada por heróis. Apesar de serem 
enaltecidos como dotados de coragem e ousadia para encarar obstáculos e superar desafios 
que muitos de nós não enfrentaríamos, grande parte dos empreendedores, se tivesse opção, 
teria desistido diante de dificuldades. O problema é que esses empreendedores são os 
chamados “empreendedores por necessidade”, ou seja, não agem movidos por um sonho ou 
uma oportunidade. Simplesmente foram colocados nessa circunstância por desemprego ou 
alguma outra necessidade de sobrevivência. Para eles, fracassar não é uma opção. Só 
podemos dizer que é herói aquele que tem a opção de desistir e mesmo assim continua. 
Lamentavelmente, a maioria dos empreendedores brasileiros por necessidade não teve 
nenhuma opção a não ser seguir em frente.  
 
Em segundo lugar, empreendedores não são santos. Dizer que a empresa precisa estar 
formalizada desde o início e pagar todos os impostos é fácil quando você é bem-sucedido e 
está por cima. Segundo contadores entrevistados em uma pesquisa, a maioria das pequenas 
empresas já passou por momentos de dificuldades financeiras e a primeira coisa que deixam 
de pagar são os impostos. E isso ainda é pouco, apesar dos discursos recorrentes sobre 
valores éticos e princípios sólidos. Muitos empreendedores brasileiros tiram vantagens da 
maioria das situações em que podem ter algum tipo de benefício. Dependendo de quem vai ser 
prejudicado, eles não se importam e não é só na necessidade que abrem mão de seguir 
princípios éticos, sobretudo em coisas que não podem ser fiscalizadas ou quando as chances 
de serem descobertos são mínimas. Os mesmos contadores declaram que, se a interpretação 
da lei pode ser dúbia, muitos empreendedores escolhem prestar informações que lhes trazem 
vantagens em vez de fazer o que é o correto.  
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Em terceiro lugar, paixão pelo negócio é uma ilusão. Vale para pequenos negócios que dão um 
mínimo de subsistência para o empreendedor, que prefere não crescer para não sacrificar o 
prazer com a atividade. Quando o negócio começa a crescer e fica complexo, o empreendedor 
precisa assumir compromissos maiores e, muitas vezes, sacrificar sua paixão para atender 
essas responsabilidades. Assim, com frequência, ele se vê na condição de aceitar fazer algo 
que não quer para um cliente só porque precisa da receita; fecha contrato com um fornecedor 
que traz uma matéria-prima de média qualidade porque precisa equilibrar os custos. É forçado 
a demitir funcionários leais e amigos porque não são competentes para o negócio. É 
convencido pelo seu gerente de marketing a aprovar peças promocionais que não falam 
exatamente a verdade sobre o produto. Assim, não se iluda. Se sucesso para você significa 
crescer, então esteja preparado para abrir mão da paixão em favor de resultados.  
 
Outro mito sobre o empreendedor é que ele aceita bem os fracassos como forma de 
aprendizado. Isso é o que ele diz depois que alcança o sucesso. Olhar para trás e ver o que 
aprendeu com o erro é um exercício de humildade que pega bem em suas palestras como 
empreendedor bem-sucedido. A verdade é que, quando o fracasso acontece, sua primeira 
reação é negar que algo errado aconteceu ou minimizar o tamanho da encrenca. Quando o 
erro fica muito evidente ou ganha maiores proporções, o empreendedor procura achar um 
culpado. Demora para admitir uma derrota, pois não gosta de perder. Depois ele se frustra e 
se decepciona.  
 
Bem, vamos agora falar da personalidade do empreendedor. Baseado em pesquisas e na 
minha própria experiência, posso afirmar, com certo grau de certeza, que empreendedores em 
geral são egocêntricos, centralizadores, vaidosos, teimosos, egoístas, obcecados, autoritários, 
prepotentes, inconstantes, orgulhosos, narcisistas, arrogantes, impacientes, intolerantes, com 
excesso de autoconfiança, consideram a maioria das pessoas medíocres, sentem-se 
incompreendidos e são solitários.  
 
Em menor grau, alguns são falsos, perfeccionistas, sociopatas, têm dificuldade em abrir mão 
do controle, não lidam bem com pessoas, não gostam de seguir regras e padrões ou manter 
um ambiente estruturado, e acham difícil discernir a realidade de suas visões pessoais. 
Ironicamente, muitas dessas idiossincrasias explicam por que são bem-sucedidos, o que nos 
leva a crer que muitas características empreendedoras, assim como moedas, possuem dois 
lados, e o lado negativo pode atrapalhar o empreendedor e até levá-lo ao fracasso. É muito 
fácil travestir esses traços de virtudes, como determinação, perseverança, autoestima, 
resiliência etc., mas sempre vai existir o outro lado da moeda.  
 
Sabe do que mais? Um empreendedor típico pode ler este texto e concordar com tudo isso, e 
achar que tudo bem, é assim mesmo que tem que ser. Um personagem muito sábio chamado 
Obi-Wan-Kenobi, da saga “Star Wars”, disse uma vez a seu aprendiz Luke Skywalker: “Não 
subestime o poder do lado negro da força”. De fato, ele é tão tentador que muitos 
empreendedores vão achá-lo até necessário e indispensável para seu sucesso. Situações como 
essa os levam a confundir os fins com os meios, achar que algumas medidas ilícitas ou 
antiéticas são necessárias para obter um bem maior e que o empreendedor precisa mesmo 
correr riscos, precisa quebrar regras, precisa desobedecer. Acabam usando isso tudo como 
desculpa para adotar certas medidas que vão esconder quando falarem sobre sua carreira 
empreendedora. 
 
 Muito bem, essa foi a minha contribuição para quebrar um pouco a visão romântica do 
empreendedor. E paro por aqui. Não vou mais falar sobre isso. Este foi só um momento de 
desabafo e “pé no chão”. Fora isso, continuo apoiando o empreendedorismo em qualquer 
circunstância.  
 

* Marcos Hashimoto é professor de empreendedorismo da ESPM, consultor e palestrante 
 
Fonte: PE&GN on-line. [Portal]. Disponível em: 
<http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI319598-17141,00.html>. 
Acesso em: 25 set. 2012. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.


