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Es p e c i a l
Pequenas e médias empresas

Noção de 360 graus do negócio é fundamental

Sucesso aos

O público mais empreendedor do país é formado por jovens
de 25 a 34 anos que sabem juntar ousadia e planejamento.
Por Jacilio Saraiva, para o Valor, de São Paulo

F ernanda Rosset, Ana Caro-
lina Urquiza e Albane le
Marié têm mais em co-

mum que a pâtisserie Le Jardin
Secret, que abriram juntas ano
passado, na Vila Madalena. As
sócias têm menos de 25 anos e
engrossam a lista de empreen-
dedores que se lançam no mer-
cado cada vez mais cedo.

De acordo com a pesquisa Glo-
bal Entrepreneurship Monitor
(GEM), divulgada pelo Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), a faixa etária com
maior crescimento nas taxas de
empreendedorismo foi a de 25 a
34 anos, com 22% de alta, inclusi-
ve no Brasil, entre 2010 e 2011.

No estudo, empreendedores de
18 a 24 anos de idade constituem
o segundo grupo de maior cresci-
mento, com salto de 17,3%. O Bra-
sil e a Rússia são os únicos países
do G-20, analisados no levanta-
mento, em que empresários de
até 24 anos são mais atuantes dos
que os que têm de 35 a 44 anos.

O empreendedorismo entre os
mais jovens cresce porque eles
conseguem enxergar oportuni-
dades em novas áreas, segundo
John Schulz, sócio fundador da
BBS Business School. Os setores
preferidos pela maioria dos nova-
tos são tecnologia e internet, co-
mércio e construção civil.

“O jovem é motivado pela cu-
riosidade e ousadia, além de ter

energia e disposição a seu favor”,
diz. “Mas isso não quer dizer que
ele será mais bem-sucedido do
que um profissional de meia-ida-
d e .” Para os especialistas, saber
equilibrar qualidades dos dois
perfis etários é a senha para fazer
uma empresa acontecer. “O em-
preendedor mais velho tem a van-
tagem da experiência, o que pro-
vavelmente o fará entrar em um
mercado que domina.”

Na Le Jardin Secret, as sócias
uniram habilidades pessoais para
tirar a empresa do papel. “Eu so-
nhava em trabalhar com doces,
enquanto a Ana e a Albane sem-
pre quiseram ter um negócio pró-
p r i o”, diz Fernanda, 25 anos, di-
plomada em confeitaria pelo
French Culinary Institute, em No-
va York. O trio investiu R$ 350 mil
para abrir a empresa e deve fechar
o primeiro ano com faturamento
de R$ 500 mil. Além do carro-che-
fe, flores cristalizadas, a loja ofere-
ce mais oito tipos de doces, como
macarons e brigadeiros. As entre-
gas já chegam, em média, a qua-
tro mil volumes ao mês.

Segundo Mauro Johashi, da
consultoria BDO Brazil, muitas
vezes o jovem empresário costu-
ma ser mais agressivo e focado
no sucesso do negócio porque
ainda é solteiro e não tem filhos,
o que significa menores respon-
sabilidades financeiras. “Dessa
forma, no caso de algum erro de

trajetória, as perdas costumam
ser limitadas”, afirma.

Formado em administração,
Fernando Nigri Wolff, de 23 anos,
fundou o Assina Me, um site que
reúne venda de assinaturas. O
usuário pode receber, em casa,
produtos como pães, bebidas e
flores. Com 40 parceiros, a empre-
sa espera agrupar, neste ano, mais
de cem lojas on-line e chegar a
300 opções em 2013, com pelo
menos 60 itens e serviços.

“Desde cedo, sentia necessida-
de de ter minha empresa, com a
motivação de criar algo do zero e
ver um projeto acontecer”, afir-
ma. Wolff trabalha com internet
desde os 16 anos, quando monta-
va sites institucionais. Em 2010,
criou o site de leilões B i d y, adqui-
rido pelo grupo Wo w. No ano se-
guinte, fundou a agência de mar-
keting Beeleads que, aliada a um
grupo português, deve faturar
R$ 3 milhões em um ano.

Segundo Ronald Jean Degen,
professor de Executive Develop-
ment Program em estratégia da
HSM Educação, os jovens que
saem das faculdades estão “en -
cantados” com o conhecimento
adquirido e vivem o momento
máximo de absorção de novas
ideias. Para ele, os iniciantes se
destacam porque arriscam mais
que seus pares quarentões.
“Quanto mais idade, menos cora-
gem para assumir riscos”, diz.

De São Paulo

Para o empreendedorismo ga-
nhar mais adeptos entre os jo-
vens, é preciso uma maior facili-
dade na abertura de empresas,
menos burocracia e mais benefí-
cios fiscais, segundo especialistas.
“A nossa legislação exige uma sé-
rie de documentos para uma
companhia funcionar e isso nor-
malmente é desconhecido pelos
iniciantes”, diz Mauro Johashi, di-
retor da consultoria BDO Brazil.

Além de conhecer os trâmites le-
gais obrigatórios do início do ne-
gócio, os empresários deverão
aprender a liderar pessoas e inves-
tir em capacitação pessoal. Duran-
te a jornada, é indicado ainda bus-
car orientações de mentores e co-

nhecer melhor a área de atuação
da nova empresa. Na área financei-
ra, deve-se garantir uma reserva de
capital de giro. O recomendável é
ter recursos para se manter por até
dois anos, sem renda.

“É preciso fazer um planeja-
mento e ganhar fluxo de caixa”, diz
Johashi. Para John Schulz, da BBS
Business School, empresários me-
nos experientes podem optar por
áreas que exigem pouco capital de
investimento, como comércio ex-
terior e ensino de idiomas.

“Segmentos como restaurantes
e pousadas têm grande chance de
fracasso não só porque exigem um
aporte inicial elevado, mas envol-
vem ‘p a i x ã o’ ”, diz. “O empreende-
dor idealiza o projeto porque gos-
ta de gastronomia ou quer viver

num paraíso tropical, mas falta co-
nhecimento para gerenciar o ne-
g ó c i o”, afirma Schulz.

Antes de embarcar em qual-
quer projeto, Schulz recomenda
que o empresário atualize-se so-
bre o mercado em que vai atuar,
com cursos específicos ou uma
formação generalista, como um
MBA executivo ou de gestão. “Te r
uma noção de 360 graus do ne-
gócio é fundamental para quem
quer comandar uma empresa.”

Júlio Paulillo, sócio da A g e n d o r,
é adepto de um modelo perma-
nente de aprendizado na empresa
que fundou há dois anos. “O pro-
cesso envolve conversas constantes
com os clientes e análise de com-
portamento. Serve para colhermos
‘feedback’ e melhorarmos o serviço

de forma rápida”, diz o empreen-
dedor, que levantou a companhia
com recursos próprios.

Para ele, uma das maiores difi-
culdades é a incerteza do merca-
do, só amenizada quando os
clientes começam a pagar pelo
serviço oferecido. “Empreender é
como estar em uma montanha
r u s s a”, compara. “Você começa o
dia a mil quilômetros por hora,
passa por uma crise no meio da
tarde e vai dormir na incerteza.”

Paulillo, que prepara para 2013
uma versão móvel do seu organi-
zador on-line, está em busca de
investidores para complementar
sua estratégia de crescimento.
“Por ser jovem, é difícil passar cre-
dibilidade à primeira vista. No
Brasil, ainda há uma grande resis-

tência a empresários com pouca
i d a d e .” Para suprir a falta de qui-
lometragem no mercado corpo-
rativo, ele costuma ler sobre em-
preendedorismo, pesquisa histó-
rias de pessoas que deram certo
no mundo dos negócios e partici-
pa de seminários para aprender
com gestores mais maduros.

Aos 27 anos, Bruno Ferraz Hen-
riques, sócio e co-fundador do Ka -
nui, site de venda de equipamen-
tos de esportes de ação e aventura,
lembra que o maior obstáculo,
quando começou, foi aprender a
lidar com a necessidade de tomar
decisões importantes o tempo to-
do. “A primeira atitude é reconhe-
cer a falta de experiência e sempre
compartilhar as decisões com a
e q u i p e”, diz. (JS)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 set..  2012, Especial Pequenas e médias empresas, p. G1.




