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O BRASILEIRO DECIDE empre
ender cada vez mais cedo: entre os 
18 e os 24 anos. Quando ainda está 
na faculdade, ele já pensa no tipo de 
negócio que quer montar. No mo
mento em que realiza seu sonho, 
é porque enxergou uma oportuni
dade, ou então para abraçar uma 
causa. No comando do empreendi
mento, ainda comete erros básicos 
de gestão, como o desleixo com o 
fluxo de caixa ou a falta de um pla
nejamento estratégico detalhado. 
No fim do dia, o que tira o seu sono 
é a dificuldade para contratar e re
ter talentos. Essas são algumas das 
conclusões da pesquisa Retrato do 
Empreendedor Brasileiro, realiza
da numa parceria entre a revista 
Pequenas Empresas & Gran
des Negócios e a FNQ (Funda
ção Nacional da Qualidade), com 
coordenação e execução da Omni 
Marketing. Foram enviados ques
tionários para 65.439 empreende
dores — desse total, 3.623 respon
deram à pesquisa entre os meses 
de novembro e dezembro de 2012. 
“Os dados confirmam o que temos 
visto em estudos como o GEM (Glo
bal Entrepreneurship Monitor). Há 
dez anos, a maioria abria um negó
cio para fugir do desemprego. Hoje, 
os jovens preferem o empreende- 
dorismo às carreiras tradicionais”, 
diz Luiz Barretto, presidente do Se- 
brae. Na opinião de Jairo Martins, 
presidente da FNQ, existe uma re
volução silenciosa em curso. “Mes
mo sem apoio das universidades, 
há um movimento liderado pelos 
alunos, que querem abrir suas em
presas”, diz. Confira, a seguir, os 
resultados da pesquisa.
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O MAIOR DESAFIO que os empreendedores enfrentam hoje está relacio
nado ao aquecimento do mercado de trabalho no Brasil. Segundo 63% de
les, encontrar colaboradores qualificados é um problema. “No atual cenário 
econômico, está difícil para os empreendimentos de pequeno porte compe
tir com as grandes empresas”, diz Tales Andreassi, coordenador do Centro 
de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV-EAESP. Cinco das seis di
ficuldades mais citadas na pesquisa estão relacionadas a questões externas 
à empresa. “Só que, na maioria dos casos, o fracasso é resultado da falta de 
conhecimento e de capacitação do próprio empreendedor. Ele deveria mu
dar o foco para dentro do negócio”, diz Juliano Seabra, diretor geral da En
deavor. Confira, a seguir, dicas de como enfrentar as dificuldades que mais 
atormentam os empreendedores.

ENCONTRAR
FUNCIONÁRIOS
Uma alternativa é oferecer 
um pacote que combine 
remuneração, benefícios 
e desafios. É preciso criar 
uma motivação extra 
para o futuro colaborador, 
oferecendo, por exemplo, 
autonomia ou chances de 
promoção. Outra opção é 
formar funcionários: con
trate pessoas com potencial 
e dê o treinamento. Na hora 
de procurar candidatos, não 
deixe de recorrer a redes 
sociais como o Linkedln.

CARGA TRIBUTÁRIA
O Brasil tem uma das 
legislações tributárias 
mais complexas do 
mundo. Por isso, é 
fundamental contar com 
os serviços de um bom 
contador, que conheça 
a fundo as regras do 
mercado. Dependendo 
do tamanho da empresa, 
pode ser o caso de 
contratar um advogado 
tributarista: o custo 
extra será compensado 
com a economia na hora 
de pagar os impostos.

FALTA DE 
CAPITAL DE GIRO
O problema real, aqui, é 
a falta de planejamento 
financeiro. A maior parte 
dos negócios enfrenta 
dificuldades no primeiro 
ano, já que a rentabilidade 
ainda não cobre os custos. 
Antes de empreender, é 
fundamental acumular 
uma boa reserva e fazer 
um planejamento. Com
o plano de negócios em 
mãos, vai ficar mais fácil 
conseguir um empréstimo 
bancário, por exemplo.

ENCARGOS
TRABALHISTAS
Para o empreendedor 
iniciante, que não tem 
condições de arcar com 
esses custos, há três 
opções: trabalhar sozinho, 
contratar estagiários ou 
recorrer à terceirização. 
Mas, eventualmente, ele 
será obrigado a contratar. 
Daí, a recomendação dos 
especialistas é manter-se 
bem informado sobre 
as leis trabalhistas para 
tomar as decisões mais 
adequadas para a empresa, 
para o funcionário e 
para o fluxo de caixa.

CONCORRÊNCIA 
COM GIGANTES
Empresas de maior porte 
tendem a ser mais lentas e 
menos inovadoras que as 
pequenas e médias. Cabe 
ao empreendedor tomar 
decisões rápidas e criar 
produtos inovadores que 
impactem o mercado, 
antes que as grandes o 
façam. Outro caminho 
é investir em nichos 
ainda não atendidos 
pelas corporações.
Depois que ficar forte 
no segmento, pode 
partir para a competição 
direta com as gigantes.

FALTA DE TEMPO 
PARA A VIDA PESSOAL
As longas jornadas de tra
balho fazem parte do dia 
a dia do empreendedor. É 
preciso estar preparado 
para essa realidade e ser 
totalmente transparente 
com a família. De certa 
maneira, é como se eles 
também se tornassem 
sócios da empresa — par
ceiros e filhos precisam 
saber que o negócio 
consumirá boa parte do 
seu tempo, e estar de 
acordo com isso. Caso 
contrário, cria-se um 
conflito difícil de superar.
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SÃO MUITAS AS OPORTUNIDADES para quem quer em
preender em diferentes partes do país. Em uma economia 
descentralizada, ganha quem ocupar os espaços com mais ra
pidez. “A demanda por serviços e comércio é grande, espe
cialmente no interior e nas periferias. Se tivesse uma empre
sa e quisesse expandir hoje, apostaria no Norte e no Nordes
te. Mas o Centro-Oeste também traz muitas oportunidades, 
por causa dos agronegócios”, diz Barretto, do Sebrae. O Su
deste está consolidado, sem muito espaço para crescer, dizem 
os especialistas. “Se levarmos em conta o tamanho da popula
ção, a maior proporção de empreendedores está surgindo nas 
regiões Norte, Sul e Centro-Oeste”, diz a pesquisadora Simara 
Greco, responsável pelo projeto GEM no Brasil.
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A PRIMEIRA VISTA, os
números parecem ani
madores: 59% dos pes
quisados estão presen
tes na internet, e 79% 
contam com um perfil 
nas redes sociais. “Mas 
ainda é muito pouco”, 
afirma Júlio Cunha, CEO 
da agência de marketing 
digital Publiweb. “O bra
sileiro não está usando 
esses recursos como po
deria.” A preferência pe
lo Facebook não chega a 
causar surpresa, já que 
é muito fácil colocar um 
perfil na rede. “O proble
ma é que a maioria dos 
empreendedores não 
sabe o que fazer com 
ele”, diz Felipe Matos,

chief operating officer 
do Start-Up Brasil. Ve
ja abaixo cinco dicas pa
ra aproveitar bem os re
cursos do Facebook.

1
 ESCOLHA um fun
cionário capacitado, 

com treino ou experiên
cia no gerenciamento 
das redes sociais. Outra 
opção é contratar agên
cias especializadas na 
área. Se não puder pa
gar pelo funcionário ou 
pelo serviço, talvez seja 
melhor esperar um pou
co mais para colocar seu 
perfil na rede.

2
APROVEITE as fa
lhas para melhorar 

a reputação da empresa 
no Facebook. Reclama
ções de clientes são ine
vitáveis: o importante é 
saber lidar com eles, res
pondendo com rapidez 
e clareza. Ofereça, além 
da solução, algum bô
nus, como produtos grá
tis ou descontos. Dessa 
maneira, esse consumi
dor pode se tornar um 
entusiasmado garoto- 
propaganda da marca.

3
PUBLIQUE posts 
relevantes para os 

interesses do usuário. 
Quanto maior a rele
vância, maior a chance 
de o internauta curtir, 
comentar e comparti
lhar. Agências de via
gem, por exemplo, po
dem publicar dicas de 
segurança em cidades 
turísticas brasileiras 
ou listas com as praias 
mais lindas do país.

4
OUÇA o que o seu 
público está dizen

do e adapte a linguagem 
usada para criar identi
ficação com o cliente. 
Só não vale descuidar 
do português. Afinal, é 
o nome da marca que 
está em jogo.

5
TRATE sempre o 
usuário de igual pa

ra igual. Empresas de 
pequeno e médio porte 
têm uma grande vanta
gem sobre as maiores: 
a proximidade com o 
consumidor. Use esse 
atributo para criar uma 
relação de confiança e 
cumplicidade.
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BUSCAR EMPRÉSTIMOS para aumentar o capital de giro é uma prática co
mum entre os brasileiros — 34% dos entrevistados disseram já ter usado esse 
recurso. Quando o assunto é conseguir aportes para expandir a empresa, o nú
mero cai para 23%. “O investidor pode ser um aliado para você crescer de ma
neira sustentável e ter uma participação maior no mercado”, diz Felipe Matos, 
COO do Start-up Brasil. Para muitos, a dificuldade é encontrar a hora certa para 
expandir. “O mais importante é saber qual o capital certo para o estágio da sua 
empresa”, diz Anderson Thees, um dos criadores do fundo Redpoint e.ventures. 
Descubra abaixo o tipo de investimento mais adequado para cada momento.

NASCENTE
Empresas em processo 
de abertura devem 
buscar apoio junto 
a fundos de capital 
semente ou investidores 
anjos. Nesses casos, 
quem faz o aporte sabe 
que o risco é maior, 
mas está disposto a 
bancar a aposta.

CRESCENTE
Quando o negócio já 
tem uma equipe, um 
produto pronto para ser 
lançado e um mercado 
identificado, a melhor 
opção é o capital de 
risco. Investidores 
dão preferência a 
empresas com grande 
potencial de escala.

EM EXPANSÃO
Empreendimentos 
já consolidados, que 
querem aumentar a 
eficiência financeira, 
dar um salto no 
mercado ou se expandir 
geograficamente podem 
procurar fundos de 
venture capital ou 
de private equity.
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que deve realizar para chegar na
quele ponto. “A partir desse plano 
original, é preciso fazer revisões 
periódicas”, diz Tales Andreassi, 
da FGV-EAESP. O problema é que 
muitos pulam essa etapa. “Os 
empreendedores falam que é im
portante planejar, mas, na práti
ca, ainda vão com a cara e a co
ragem, resolvendo os problemas 
quando aparecem”, diz Luiz Bar- 
retto, do Sebrae. A seguir, mostra
mos as três principais vantagens 
de quem elabora um planejamen
to estratégico.

UMA DAS ETAPAS mais impor
tantes da formação do negócio é 
o planejamento estratégico: o em
preendedor determina seu objeti
vo principal a médio prazo (três a 
cinco anos) e depois traça as ações

Quem revisa seu planejamento 
com frequência percebe a impor
tância de fazer análises do merca
do. “O cenário é imprevisível e tem 
de ser avaliado constantemente. 
Só assim você terá tempo para 
reagir”, diz Jairo Martins, presi
dente da FNQ (Fundação Nacio
nal da Qualidade).“A falta de ob
servação é um dos fatores que le
vam as empresas ao fracasso.”

A elaboração do plano é também 
um processo de aprendizado. 
Com o conhecimento adquirido 
sobre a empresa e o mercado, o 
dono do negócio pode enfrentar 
os desafios com mais rapidez. 
“Além disso, um empreendedor 
bem informado consegue tomar 
decisões qualitativamente me
lhores para a empresa”, diz Ju- 
liano Seabra, da Endeavor.
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“Temos 60 funcioná
rios e, no último ano, 
fizemos 25 contrata
ções e 12 demissões. 
Já houve casos de 
pessoas da área de 
criação que recebe
ram ofertas para 
ganhar mais, mas 
preferiram ficar por 
causa do clima. Para 
motivar os funcioná
rios, organizamos ati
vidades ligadas a 
esporte e entreteni
mento: competições 
de futebol, churrascos 
e happy hours.”
BPUNO CHAMMA,
da agência Digital Kindle

“ Uma das medidas 
que adotamos para 
manter os talentos é o 
home Office. Qualquer 
funcionário pode tra
balhar em casa, desde 
que esteja realizando 
tarefas autônomas. 
Implantamos também 
um programa de redu
ção de peso, acompa
nhado por nutricionis
tas. Quem perdesse 
mais quilos ganha
va um prêmio. No to
tal, os 50 funcionários 
perderam 150 kg em 
três meses.”
BPUNO BALDINI,
da Vertigo Tecnologia

“ Como nossa equipe 
é jovem, tentamos 
criar um ambiente 
ieve e de cumplicida
de. Mantemos uma 
área de lazer com 
games, sucos e ener
géticos. Todos os 
anos, cada um dos 32 
funcionários troca de 
cargo por um dia: um 
gestor financeiro 
pode virar produtor, 
por exemplo. A ideia é 
fazer com que todos 
entendam a impor
tância dos colegas de 
outras áreas.”
THIAGOGOES,
da agência de marketing TGF
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MERCADO EM EXPANSAO
“O otimismo dos empreendedores aparece 
em todas as pesquisas realizadas pelo Se
brae nos últimos meses. Acho que há boas 
razões para isso. Primeiro, os pequenos e 
médios empreendedores não dependem do 
mercado externo; então não existe preocu
pação com a crise. Em segundo lugar, o mer
cado interno continua em expansão, por 
conta do crescimento da renda e do empre
go. Mesmo em um ano ruim como foi 2012, 
com o crescimento de apenas 1% do PIB, o 
empreendedorismo cresceu. Neste ano, a 
tendência é que suijam ainda mais oportu
nidades. É preciso saber aproveitá-las.”

CADEIA DE FORNECEDORES
“Na minha-visão, há dois fatores impul
sionando o desejo de expansão do em
preendedor brasileiro. Os eventos in
ternacionais com sede no país fazem 
com que ele veja muitas oportunida
des no futuro próximo. Por outro lado, 
as empresas de grande porte estão en
xugando seus processos: o resultado 
é que, agora, essas companhias preci
sam formar uma cadeia de fornecedo
res. Há um grande mercado para as pe
quenas empresas — basta que respon
dam de maneira ágil e eficiente a essa 
demanda das corporações.”

INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO
“Nos últimos anos, o empreendedorismo brasileiro vem 
apresentando um crescimento constante. Ano a ano, os 
indicadores têm sido melhores. As empresas estão se es
truturando, os negócios ficaram mais maduros. Em 2013, 
a grande preocupação é saber como o mercado vai reagir 
à crise. Para as empresas B2C, que trabalham diretamen
te com o consumidor, não deve haver problemas, porque 
o mercado continua aquecido. Já quem atua no segmen
to B2B precisa tomar cuidado: é fundamental investir em 
inovação para não perder clientes.”

SETORES DEFICIENTES
“Este pode ser um bom ano pa
ra o empreendedor, desde que 
tome alguns cuidados, sempre 
de olho nas oscilações do merca
do. O cenário econômico requer 
atenção, pois teremos um cres
cimento do PIB menor do que o 
governo esperava. Mas a força 
do consumo interno deve pre
valecer: o movimento de cresci
mento da classe média aumenta 
a demanda por todo tipo de ser
viço. Ainda existem deficiências 
em muitos setores. Cabe ao em
preendedor analisar o mercado 
e explorar as possibilidades.”
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tilo arrojado e um talento inato para atrair in
vestidores contribuíram para fazer dele um 
dos empresários mais bem-sucedidos do país 
— o Grupo EBX, que reúne negócios nas áreas 
de mineração, logística, energia e petróleo, tem 
um valor avaliado em US$ 43,6 bilhões. Ele ga
nhou fama ainda por ter alcançado o título de 
homem mais rico do país — é dono da sétima 
fortuna do planeta, segundo o ranking da revis
ta Forbes de 2012. Mesmo com a queda do valor 

de seu patrimônio no ano passado, devido às flutuações das ações de suas 
empresas, continua entre os maiores do país. Batista começou a exercer seu 
lado empreendedor aos 18 anos, trabalhando como corretor de seguros na 
Alemanha. Nos anos 80, iniciou sua carreira na mineração, comercializan
do diamantes em Mato Grosso. O grande salto veio em 1985, com a compra 
da mineradora canadense Treasure Valley — que daria origem à TVX, pri
meira empresa do grupo EBX. No ano passado, o empresário lançou o li
vro O X d a  Questão (editora Sextante), onde conta sua trajetória em deta
lhes. Em entrevista exclusiva à revista Pequenas Empresas & Grandes 
Negócios, Eike Batista dá algumas de suas dicas de sucesso.

Ele começou a trabalhar aos 
14 anos como camelô. Foi 
animador de circo, corretor 
de anúncios, radialista e 
locutor. Na televisão, Silvio 
Santos, nome artístico de 
Senor Abravanel, apresentou 
mais de 8o programas, até 
conseguir uma concessão 
para fundar seu próprio 
canal de TV, o SBT (Sistema 
Brasileiro de Televisão), em 
1981. Hoje, o apresentador 
e empresário de 82 anos é 
dono do Grupo Silvio Santos, 
que concentra 33 empresas 
e tem um faturamento anual 
estimado em R$ 2,3 bilhões. 
Em 2013, ele entrará na lista 
dos bilionários da revista 
Forbes, com uma fortuna 
avaliada em US$ 1,3 bilhão.
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Foi em 1962 que Antonio Ermí- 
rio de Moraes assumiu o Grupo 
Votorantim, fundado por seu 
pai, José Ermírio de Moraes. 
Sob o comando do herdeiro, 
o grupo se tornou o maior 
conglomerado de produção e 
processamento de matérias- 
primas do Brasil: no total, 
são 56 fábricas, 44 minas, 111 
usinas de concreto e 52 centros 
de distribuição, além de 35 
usinas hidrelétricas. Em 2012, a 
revista Forbes colocou Antonio 
Ermírio 8c Família em terceiro 
lugar na lista das maiores for
tunas do Brasil. O empresário 
ocupa hoje o posto de presi
dente do conselho de adminis
tração do Grupo Votorantim.

A ideia de abrir um supermer
cado foi do pai, Valentim dos 
Santos Diniz, em 1959. Mas 
foi Abilio quem enxergou a 
possibilidade de criar uma rede 
de lojas. O grupo Pão de Açúcar 
conta com mais de 1.800 unida
des das marcas Pão de Açúcar, 
Extra, Ponto Frio, Casas Bahia 
e Assai Atacadista, além de 
outras operações. Seu controle 
pertence hoje ao grupo francês 
Casino — aos 76 anos, Abilio 
responde como presidente do 
conselho de administração e 
vem enfrentando disputas com 
os sócios. Até o fechamento des
ta edição, o Casino havia pedido 
a sua renúncia e Abilio havia 
sido indicado à presidência do 
conselho da BRF - Brasil Foods.

Aos 14 anos, o bisneto de João 
Gerdau operou as máquinas 
de produção de pregos da 
família pela primeira vez. 
Foram precisos mais 30 anos 
de trabalho sólido na empresa 
para que ele se tornasse o 
diretor-presidente do grupo 
em 1983. Na liderança da 
companhia siderúrgica,
o empresário imprimiu 
conceitos modernos de 
gestão, conferindo eficiência 
aos processos industriais. 
Atualmente com 76 anos, 
Jorge Gerdau Johannpeter 
comanda o conselho de 
administração do grupo, que 
tem faturamento estimado 
em R$ 65,6 bilhões anuais.

O publicitário de 57 anos 
ganhou fama ao se tornar 
apresentador do progra
ma O Aprendiz, na Rede 
Record, em 2004. Sob sua 
direção, a atração teve seis 
edições e levou centenas 
de milhares de pessoas a 
se inscreverem para uma 
vaga em uma das empre
sas do Grupo Newcomm. 
Fundado por Justus em 
1998, o grupo reúne cinco 
agências de publicidade: 
Y8cR, Wunderman, Ação, 
New Energy e VML@Y&R. 
Em 2004, ganhou impulso 
ao ficar sócio da holding 
britânica WPP, um dos 
maiores conglomerados de 
comunicação do mundo.

Personalidade de destaque nos 
negócios e na política, 0 ex-vice- 
presidente José Alencar é consi
derado um dos brasileiros mais 
influentes de todos os tempos. 
Aos 14 anos, decidiu ganhar a 
vida como vendedor de tecidos. 
Quatro anos depois, abriria a 
sua primeira loja, A Queimadei
ra, em Minas Gerais. O sucesso 
da experiência inspirou a cria
ção da Companhia de Tecidos 
Norte de Minas (Coteminas), 
em 1967. Nos anos 90, Alencar 
decidiu aumentar a produção 
para competir com as impor
tações. Na década seguinte, a 
Coteminas se tornou uma das 
maiores empresas da área têxtil 
da América Latina, reunindo 
marcas como Artex e Santista.

Uma ideia original e o forte 
apetite por expansão de Cos
ta, 42 anos, transformaram 
a Cacau Show em uma das 
redes de franquias que mais 
crescem no país: são 1.225 
lojas, concentradas princi
palmente no estado de São 
Paulo. Aos 17 anos, Alexandre 
decidiu reabrir a empresa 
que havia sido de sua mãe. 
Nessa nova fase da marca, 
inaugurada em 1988, optou 
por investir na produção de 
chocolate artesanal em gran
de escala, vendido a preços 
acessíveis. A expansão por 
franquias começou em 2002
— em 2008, a rede atingiu a 
marca recorde de 234 lojas 
abertas em um único ano.

Foi em 1957 que Pelegrino 
José Donato e sua mulher, 
Luiza, fundaram o Magazine 
Luiza, em Franca (SP). Desde 
pequena, a sobrinha do 
casal, Luiza Helena Trajano, 
vivia na loja dos tios, onde 
mostrava seus talentos como 
vendedora. No fim dos anos 
70, ela passou a fazer parte 
da direção da loja e adotou 
uma estratégia de expansão
— inaugurou 32 unidades. 
Em 1991, aos 62 anos, assu
miu o comando da empresa e 
investiu nas vendas online e 
na compra de concorrentes. 
Atualmente, o Magazine 
Luiza conta com 730 lojas e 
nove centros de distribui
ção em 16 estados. Faturou, 
em 2011, R$ 7,6 bilhões.
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Caixa de texto
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 290, p. 78-89, mar. 2013.




