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C
om o objetivo de formar
jovens empreendedores
usando um modelo que
respeite as característi-

cas de cada indivíduo, o empre-
sário brasileiro Ricardo Bellino,
autor do livro You have 3 minu-
tes, fundou o clube de empreen-
dedorismo global, denominado
School Of Life (Escola da Vida,
na tradução livre). O projeto foi
inspirado no La Masía escola de
formação de talentos do Barce-
lona Futebol Clube, clube de fu-
tebol multicampeão e que reve-
lou uma geração de atletas habi-
lidosos e vitoriosos nos últimos
anos, como o argentino Lionel
Messi, eleito por três vezes con-
secutivas o melhor jogador do
mundo pela Fifa, e os espanhóis
Xavi e Iniesta.

Pela La Masía de Can Planes
já passaram mais de 500 jogado-
res nos últimos 30 anos. Respon-
sável pelo modelo de desenvol-
vimento de talentos do time do
Barcelona, Oriol Tort decidiu
transformar o local numa resi-
dência para jovens promissores
em 1979. O objetivo era desen-
volver os atletas não apenas co-
mo esportistas, mas também
como pessoas. A preocupação é
a de reunir jovens não só com ta-
lento para o esporte, mas com
empenho em vencer e capaci-
dade de trabalhar em equipe.

"School Of Life está para o
empreendedorismo tal qual La
Masía representa para o futebol.
Buscamos os Messi, os Dani Al-
ves, os Xavi do mundo do em-
preendedorismo”, afirma Belli-
no, que, entre outras atividades,
foi o primeiro sócio comercial
da Trump Organization, do em-
presário Donald Trump, fora dos
Estados Unidos (EUA). “O Brasil,
por seu grande número de ta-
lentos, será o primeiro mercado
de atuação do nosso clube de
empreendedores", completou.

Bellino se diz convencido de
que sua aposta nos talentos bra-
sileiros é certeira. Ele se baliza
em uma pesquisa feita com mais
de 46 mil entrevistados, cujo re-

sultado mostra que 51% dos jo-
vens querem empreender nos
próximos seis anos. “Nosso ob-
jetivo é formar uma verdadeira
liga de campeões, valorizando
as pessoas e potencializando
seus talentos empreendedores.
A ideia é transformar sonhos em
empreendimentos de sucesso.”

Nem mesmo o fato de que é
muito mais fácil encontrar em-
preendedores por necessidade
no Brasil, ou seja, pessoas que
são impelidas a empreender,
mesmo que de forma informal,
para obter renda, deixa-o deses-
timulado. Para ele, a população
do País tem habilidades extraor-
dinárias e talentos que a fazem
tão competitiva, ou mais, do que
de outras nações, como os EUA,
a Espanha e a China. 

“O fato de haver empreen-
dermos por necessidade não
nos faz inferiores, pelo contra-
rio, o aprendizado obtido em
função das longas crises de pas-
sado criaram uma verdadeira le-
gião de empresários destemidos

e prontos para enfrentar gran-
des desafios”, avalia.

Vale do Silício

Com sede em Palo Alto, na
Califórnia (EUA), bem no cora-
ção do Vale do Silício, onde se
concentram as sedes de algu-
mas das principais empresas de
tecnologia mundiais, a School of
Life é uma multiplataforma (on-
line e off-line), cuja âncora será
um jogo que irá provocar e desa-
fiar seus participantes com tare-
fas reais e, com isso, transmitir
conhecimento e educação du-
rante todo o processo.

Os talentos receberão prê-
mios, como a possibilidade de
serem convidados a participar
de uma experiência de um mês
no Vale do Silício, onde recebe-
riam mentoring, coaching e au-
las, além de fazerem visitas téc-
nicas e participares de um even-
to final de apresentação à im-
prensa e investidores locais. 

O clube de empreendedores

Brasileiro lança clube 
de empreendedorismo

CAÇA TALENTOS

RICARDO BELLINO/ARQUIVO PESSOAL

Bellino ajudou a encontrar Gisele Bunchen e quer achar mais talentos

Radicado nos EUA, Ricardo Bellino quer garimpar talentos em todo o mundo.
Segundo o empresário, o Brasil será o primeiro mercado de atuação do projeto 

também atuará por meio de pa-
lestras, chamadas Street Talks,
com empreendedores de reno-
me, realizadas em diferentes
partes do Brasil e do mundo. O
projeto foi desenvolvido pelo
centro de criatividade e inova-
ção Imagine, que tem sede no
Vale do Silício, sob a supervisão
de outro brasileiro, o jornalista
Anderson Hartmann.

"Nosso desafio foi criar um
novo modelo de educação, que
rompa a linearidade e padroni-
zação da metodologia de ensino
e contemple um aprendizado
coletivo que respeite as caracte-
rísticas de cada indivíduo”, afir-
ma Hartmann. 

Democrático

Pessoas de diferentes idades,
nacionalidades e classes sociais
têm espaço na School Of Life,
diz Bellino. Segundo o empresá-
rio, basta ter talento e acreditar
no impossível. "School Of Life
apresenta uma proposta disrup-
tiva de desenho educativo do fu-
turo para empreendedores. O
resultado é sensacional, com es-
paço inovador, inspirador, per-
sonalizado e divertido na era
pós-digital", destaca o professor
da Universidade de Stanford,
Hugo Pardo Kuklinski, um dos
mentores do grupo que criou o
clube de empreendedores.

Embora o propósito do pro-
jeto seja a formação e qualifica-
ção de empreendedores, Belli-
no admite que o setor de inova-
ção e tecnologia deverá atrair o
interesse dos participantes.
Além disso, mesmo baseado
nos EUA, o School of Life pre-
tende atingir pessoas de todo o
mundo. “Como se trata de uma
plataforma on-line, sem fron-
teiras, vamos provocar a atra-
ção de talentos de forma glo-
bal, buscando uma atuação lo-
cal no eixo Brasil-EUA”, conta.
Para os interessados, o site ht-
tp://postdigital.imagine.cc/
traz informações sobre a inicia-
tiva. Há dicas também em face-
book.com/imaginecc. (Com
agências)
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À parte publicações especializadas, poucos se
dedicaram ao tema neste Ano Internacional das
Cooperativas prestes a terminar. A ONU, ela pró-
pria plena de características cooperativas, instituiu
o marco comemorativo para despertar a reflexão e a
participação dos cidadãos do mundo em prol dessa
causa eminentemente social. 

Com os avanços da indústria da reciclagem no
país, ao ouvir falar em cooperativismo, o que pri-
meiro nos vem à mente são os grupos de catadores
de materiais recicláveis. Formados em cooperati-
vas, na maioria das vezes receberam o apoio e a ca-
pacitação das diversas associações do setor de re-
ciclagem e de fabricantes, quer sejam de embala-
gens, quer sejam de produtos.

No entanto, o cooperativismo segue além e chega a
ser bastante sofisticado, a depender dos propósitos do
grupo que comunga as mesmas ideias e valores.

No mundo, perto de um bilhão de pessoas adota o
cooperativismo como modelo de negócios. No Brasil,
o número de cooperativas supera 6.600 empreendi-
mentos, reúne entre nove e dez milhões de cooperados
e gera cerca de 300 mil empregos diretos.

O que é que o cooperativismo tem
Solidariedade e igualdade são valores que movem o

cooperativismo e desafiam os seus adeptos. As pessoas
abrem mão de objetivos e práticas individualistas pa-
ra, em grupo, empreender um negócio compartilhado,
no qual todos são sócios em tudo: deveres, responsa-
bilidades, distribuição de renda.

Segundo o Mundo Coop (www.mundo-
coop.com.br), "pode-se dizer que o cooperativis-
mo, além de um movimento econômico, é uma filo-
sofia de vida". Para tanto, o portal lista sete princí-
pios que orientam o funcionamento dos empreen-
dimentos cooperativos: adesão livre e voluntária;
gestão democrática; participação econômica dos
sócios; autonomia e independência; educação, for-
mação e informação; cooperação entre cooperati-
vas; preocupação com a comunidade.

Para o cooperativismo, todos são iguais e o mote
"a união faz a força" define o quanto esse modelo é
atraente para muitos. Mas, o que pode parecer uma
saída para a concretização de um sonho ou para a
superação de um desafio, exige mudança de atitu-
des e força de vontade. 

Em contrapartida, os benefícios são muitos para
aqueles dispostos a se organizar, aprender técnicas
de gestão, reconhecer erros e compartilhar acertos
e, principalmente, ter o respeito como guia das suas
relações em grupo.

Inclusão social
Uma dessas vantagens é a abertura de novas

perspectivas de trabalho e de realização pessoal e
profissional para pessoas muitas vezes marginali-
zadas pela sociedade. As cooperativas dos catado-
res de recicláveis desempenham louvável papel de
reintegração social de indivíduos produtivos e ca-
pazes, igualmente dignos do título de cidadãos.

Jovens conectados aos avanços tecnológicos e ávi-
dos por deixarem a sua marca no desenvolvimento de
sistemas, na criação de equipamentos e de soluções
para um sem número de aplicações se associam em
cooperativas. Eles se debruçam sobre projetos de sus-
tentabilidade e, em conjunto, agilizam o futuro.

Artesãos resgatam as heranças culturais de suas co-
munidades e, em cooperativas, mais do que difundir
esses patrimônios, garantem empregos e renda Brasil
afora. E esses são apenas alguns exemplos.

Em artigo para a revista Ideal Comunitário, do Insti-
tuto Camargo Corrêa (setembro de 2012), Márcio Lo-
pes de Freitas, presidente do Sistema OCB (Organiza-
ção das Cooperativas Brasileiras), assinala: "Para que o
cooperativismo brasileiro continue crescendo, é ne-
cessário criar um ambiente favorável. Nesse contexto,
devemos investir prioritariamente na educação e for-
mação profissional. Assim, nos tornaremos ainda mais
competitivos. Da mesma forma, temos de disseminar
à sociedade os benefícios da prática cooperativista e
suas particularidades. Isso, com certeza, refletirá posi-
tivamente na definição de marcos regulatórios para o
movimento".

Aos interessados, deixo ainda a indicação do site
Geração Cooperação (www.geracaocoopera-
cao.com.br).
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DA REDAÇÃO

O nome já indica o propósi-
to do projeto. Com o Shell Ini-
ciativa Jovem, a empresa petro-
lífera investe no fomento ao
empreendedorismo para a for-
mação de novos líderes com-
prometidos com a sustentabili-
dade. O projeto é a versão bra-
sileira do programa mundial
desenvolvido pela Shell em 14
países, o Live Wire.

“Por que não dividir o exper-
tise empreendedor da empresa
com jovens e colaborar, assim,
para o desenvolvimento sócio
econômico em diferentes luga-
res do mundo?”, questiona a ge-
rente de Investimentos Sociais
da Shell, Leíse Duarte. Segundo
ela, o projeto tem como objeti-
vo principal disseminar a cultu-
ra empreendedora, incentivan-
do a criação de negócios inova-
dores que considerem os im-
pactos sociais, econômicos e
ambientais nas comunidades
onde estão inseridos.

O Iniciativa Jovem realiza,
no dia 8 de novembro, a 11ª
edição de sua  feira de negó-
cios. O evento marcará a en-
trada na última etapa do pro-
grama, em que os  participan-
tes aprimoram negócios exis-
tentes ou tiram suas ideias do
papel e colocam suas empre-
sas em funcionamento.

Para estimular
jovens sobre
sustentabilidade
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 nov. 2012, Seudinheiro, p. B-12.




