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Empreenda-se

S

emanapassadaencontrei casualmente três conhecidos:
dois colegas de longa data e
um jovem ex-aluno. Encontros provocados pela casualidade
costumam sofrer interferências do
tempo e passam a ser pautados por
conversasrápidassobre assuntostriviais. Nessas ocasiões, não há espaço
para delongas, apenas para comentários sobre o fluxo diário da vida contemporânea.
Meus três colegas, no entanto,
apresentaram um novo cenário: passaram ao largo das trivialidades e
abordaram omovimento desuas carreiras.Assim,mevi diantedetrêspessoas, cada um com sua vivência, com
seu momento de vida, com suas aspi-

rações e valores, mas com uma tônica
de vida comum: espírito empreendedor. Não sei se minhas poucas intervenções nos encontros tiveram alguma ressonância, mas certamente eles me despertaram para o tema deste artigo: a importância de autoempreender.
Nomundodotrabalho,oempreendedoréaquelequetemum comportamento ativo, arrojado e não necessariamente atua como dono de uma empresa, pode perfeitamente ser um colaborador
de uma organização. O autoconhecimento, a autoconfiança e a determinação são sua mola mestra, e é esta combinação que dá consistência às outras
competências e habilidades do indivíduo, enaltecendo-as. De uma maneira
resumida, elucidarei as três histórias

dos meus colegas que, movidos por um
desejo intenso de realização, conseguiram perceber a hora da virada em suas
carreiras por meio de um novo olhar.
A primeira delas refere-se a uma colega de longa data, defensora pública,
apreciadorada sua profissão,altamente
responsável com as causas que lhe cabem, mas que, em vias de se aposentar,
quis redirecionar sua vida profissional
atendendoaumapaixãoantiga,aculinária. Com 50 anos, matriculou-se na faculdade de gastronomia e ultimamente
tem atuado como chef de cozinha autônoma. De quebra, conseguiu uma fonte
alternativa de renda. Percebi, em nossa
conversa, um brilho no rosto, provavelmente causado por ter tido atitude em
relação a um desejo antigo.

Meu segundo encontro foi com um
jovem ex-aluno que ao perceber gostar
mais da gestão do seu consultório do
que sua atuação como dentista, optou
aos27anosporingressaremumasegunda graduação em economia. Na época,
tive oportunidade deorientá-lo eacompanhá-lo em suas experiências de estágio e no seu primeiro emprego como
economista.Hoje,apósdoisanos deformado, exerce um cargo estratégico no
mercado financeiro e prepara-se para
cursar um MBA em finanças.
O que me encantou na conversa é que
ele nunca transmitiu um ar de queixume em relação ao tempo que atuou comodentista.Aocontrário,valorizavaesta experiência. Não se paralisou diante
deadversidades,sabiaotamanho dorisco de uma mudança e planejou-se para
acelerar seu desenvolvimento.
O terceiro caso refere-se a um profissional autônomo, fisioterapeuta reconhecido, mas que viu, na dissolução de
sua sociedade profissional, um atalho
paranovas frentes de trabalho.Estarealidade despertou uma criatividade que
ficou adormecida, seja pelo automatismo, seja pela acomodação com o sucesso profissional. Atualmente, amplia as
fronteiras do seu trabalho, realizando
novas parcerias e imprimindo um caráterexploratório noseunegócio. Nacon-
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versa, surpreendeu-me a incrível disposição para o processo de mudança.
Casos como estes são recorrentes
no meu dia a dia profissional. Em um
cenário global de crescente transformação, aqueles que optam pela inércia, que não buscam recursos para
seu autodesenvolvimento, apoiarão
suas carreiras em alicerces extremamente frágeis. Assumir atitudes empreendedoras cultiva a empregabilidade e a sustentabilidade da sua carreira, tenha você vínculo empregatício, seja autônomo ou empresário.
O autoempreendedor fica atento à
fase de sua trajetória profissional,
tem consciência de seus limites e do
seupotencial derealização, nãomantem uma postura defensiva diante de
adversidades, reavalia suas metas
pessoais, libera sua criatividade, ousaassumirriscose,consequentemente, imprime uma marcha evolutiva
em sua carreira.
Desacertos pelo caminho? Possivelmente. Então, coloque uma boa
dose de perspectiva em sua vida, respeite o tempo, mantenha o entusiasmo, aja como empreendedor. Afinal,
você tem um grande negócio: você.
✽
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ENTREVISTA COM O CEO
Ricardo Bove, do Shopbot
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somente aquilo para o que eu
havia sido contratado. É um perfil que acho superimportante,
que é ser um empreendedor,
dentro do próprio negócio, ou
hoje mais ainda, dentro de um
negócio já preestabelecido. Então, esse perfil me ajudou muito, pois me possibilitou ter hoje
essa visão inteira de uma empresa. Isso é cada vez mais necessário, principalmente na minha
área, de internet, que tem muitas possibilidades e a forma de
começar é sempre uma startup.
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Líder de site comparador de preços diz quais características são
necessárias para quem quer fazer carreira no mercado online
Cláudio Marques

Em dúvida entre os estudos de
publicidade e propaganda e administração de empresas, Ricardo Bove, hoje com 36 anos, acabou se graduando no segundo
curso pela Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap), por-

que queria ter uma visão mais
ampla de um negócio. Começou pela área comercial como
trainee da Câmara Americana
de Comércio, a Amcham. Segundo ele, atuar nessa área o ajudou. “Pude entender a visão do
cliente e desenvolver habilidades de relacionamentos inter-

pessoais”, conta. Passado o período de trainee, ficou responsável pelo o website da Câmara.
De lá, foi para o marketing de fidelização da America Online
(Aol), depois passou por uma
Ong, indo depois para o site
Taste, de luxo e estilo. Depois,
fundou a própria agência de
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● O que o marcou mais no seu
trajeto?

Foram pequenos sucessos. Gosto de me colocar desafios e sempre quando a situação entra
num ritmo normal de trabalho,
é hora de partir para um novo.
Isso me ajudou muito a adquirir novas experiências, a crescer como profissional e ter essa
visão maior.
● Quais são os desafios que você
tem agora à frente da empresa?

p

marketing digital, onde ficou
até entrar na Shopbot, o site de
origem francesa de comparação
de preços.

● Quando foi?

● Você entrou na Shopbot como
líder de marketing?

● Você já tinha experiência em
liderar um time?

Sim. Eu entrei como head de
marketing. A empresa tinha
uma operação pequena no Brasil. Já estava aqui havia seis
anos, mas ainda muito vinculada à matriz na França. O site é
um dos líderes de mercado na
Austrália e no Canadá, e no Brasil tinha uma posição muito tímida ainda. Então, eu fui contratado para ser o líder local
que tocaria o negócio. A primeira coisa que eu fiz foi estabelecer um departamento de marketing, para fortalecer a marca e
aumentar o tráfego – o primeiro passo da expansão. Eu ainda
não era oficialmente o CEO da
operação local. Foi um teste para mim e para a empresa. No entanto, depois de três meses deu
super certo e eu fui oficializado
como country manager, CEO,
da operação.

Sim, na verdade desde o começo, na Câmara Americana, eu já
tinha uma equipe de cinco pessoas. Depois, ao longo da minha carreira, eu adquiri experiência de entender personalidades e de como gerenciar as pessoas, pois cada um tem seu perfil. Mas sempre havia tido poucas pessoas abaixo de mim, porque o meu conceito sempre foi
ser um empreendedor dentro
da empresa. Então, sempre fui
para empresas pequenas, startups, esse tipo de modelo, e acabei assumindo a função de gerenciar um negócio.

Entrei na operação em janeiro
de 2012, mas havia sido contratado em dezembro.

● Você acha que esse tipo de experiência é mais enriquecedor?

Hoje, olhando para trás, com experiência, eu consigo enxergar
que eu sempre tive essa percepção e essa vontade de não fazer

O desafio maior ocorreu em
2012, quando conseguimos dobrar o tamanho do tráfego da
empresa, e crescer em 200% o
faturamento em apenas 12 meses. Isso basicamente começando com investimento em marketing, para tornar a marca da empresa mais conhecida, e depois
aumentar o tráfego. O segundo
grande projeto que vou continuar neste ano é a adaptação ao
mercado brasileiro, pois como
a Shopbot é líder nos mercados
australiano e canadense, fizemos algumas alterações aqui.
Por exemplo, no mercado de
moda e acessórios, que é muito
maior do que é lá fora. É um
dos pontos que eu quero continuar a fazer em 2013.
● O que uma pessoa precisa fazer para ser um bom executivo?

Eu vou falar basicamente do
mercado de internet um mercado que cresce. Hoje, menos da
metade da população tem acesso à rede, E um terço dos brasileiros efetuou pelo menos uma
vez uma compra online. Ou seja, esse segmento tem muito a
crescer e o meu conselho para
quem quer entrar nesse ramo é
ter muita vontade, disposição, e
nunca se fechar a uma área apenas, sempre mostrar disposição
para aprender sobre novas
áreas. Ou seja, deve se motivar
a fazer outras coisas para conseguir cada vez mais entender do
negócio, e ter uma visão um
pouco mais ampla para sempre
conseguir resultados.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 mar. 2013, Empregos & Carreiras, p. 2.

