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Começar e recomeçar empreen-
dimentos no Brasil são situa-
ções que podem trazer os mes-
mos desafios ou situações simi-
lares aos empresários. De acor-
do com Thiago de Carvalho,
coordenador do Centro de Em-
preendedorismo do Insper, não
há uma regra ou modelos exa-
tos a serem seguidos. Mas o que
acontece para um pode servir
de exemplo para outro.

Antes mesmo de iniciar o ne-
gócio, segundo Carvalho, o
mais importante é identificar o
empreendedorismo como op-
ção de carreira. De acordo com
o especialista, o candidato a em-
presário precisa ter certeza de
que esse é mesmo o caminho
que pretende seguir. “É interes-
sante escolher um setor para o

qual ele tenha habilidade técni-
ca, e se não tem, é preciso saber
como ele vai se preparar.”

No caso de quem está recome-
çando, tentando obter sucesso
em outro segmento ou se reer-
guer no mesmo ramo em que
começou, a primeira coisa a fa-
zer é superar a falta de confian-
ça. Quem dá a dica é Amisha Mil-
ler, gerente de pesquisas e políti-
cas públicas da Endeavor, enti-
dade que fomenta o empreende-
dorismo ao redor do mundo.
“Nesses casos é necessário en-
tender o que não deu certo, sa-
ber quais foram as causas dos
problemas e achar um meio de
reconquistar a confiança para
continuar”, afirma.

E a burocracia, segundo a es-
pecialista, será um desafio adi-
cional para quem pretende en-
cerrar um negócio. “Temos da-
dos que mostram que para fe-
char a empresa no Brasil leva
em torno de quatro anos. Esse é
um dos períodos mais longos
para isso comparado a outros
países emergentes”, afirma.

Por outro lado, para quem já
passou pela situação de encer-
rar um empreendimento e par-
tir para outros desafios, a expe-
riência pode ser uma vantagem.
“Estudos nos Estados Unidos
mostram que empresários com
esse histórico têm obtido me-

lhores resultados do que em-
preendedores de primeira via-
gem”, conta a especialista.

E para quem já está a todo va-
por, quem conquistou seu espa-
ço e colocou a empresa em um
patamar à frente da fase inicial,
uma boa dica é ficar atento aos

riscos que a zona de conforto
pode apresentar. Thiago de Car-
valho alerta sobre a importân-
cia de ter habilidade na gestão
da empresa e de “manter o bar-
co navegando”. Para ele, o ideal
é que o empreendedor esteja
desde o início ciente de que vai

precisar aprender e desenvol-
ver essas habilidades ou ter um
profissional focado na adminis-
tração. “O planejamento deve
prever essa situação desde o iní-
cio da empresa”, ressalta.

Decisão. Outro ponto comum
a todos os empresários é saber o
que fazer quando a empresa co-
meça a ganhar destaque. Em al-
gum momento, todos vão se per-
guntar: crescer ou não? “Ao al-
cançar determinado patamar,
alguns empresários ficam satis-
feitos com as suas atividades e
não pretendem expandi-las, o
que pode trazer riscos, pois ou-
tros concorrentes podem estar
crescendo”, avisa Amisha. Ela
também destaca a necessidade
de atentar à formação e desen-
volvimento de líderes e sucesso-
res. “Criar profissionais com es-
sas características dentro de ca-
sa pode ser mais fácil.”

Amisha e Thiago estarão na 5ª
edição do Encontro PME. Du-
rante o evento, eles pretendem
abordar esses e outros desafios
– vencê-los, e chegar lá, fica por
conta de cada empreendedor ou
candidatoa donodepequenone-
gócio no País.
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Para iniciar (e recomeçar) com sucesso nos negócios

● Agilidade
A Helimarte,
empresa criada
por Jorge Bitar
Neto, acredita que
o atendimento ágil
é seu diferencial
em relação aos
concorrentes.

● Qualidade
Bolo à Toa preza
pelo cuidado ao
oferecer para os
consumidores
itens tradicionais
da culinária
brasileira com
qualidade superior.

Paixão ajuda
a superar
os desafios
do caminho

Escolha. Renata largou as áreas de administração e marketing para fazer aquilo que gosta

● Preço
A empresa de
bolos caseiros
tem 16 tipos de
produtos, com
preços que
Renata considera
atrativos: entre
R$ 18 e R$ 22.

● Diversidade
Além do serviço
de táxi aéreo, a
Helimarte aposta
em oferecer outros
produtos. A ideia
é atrair público
diferente para o
empreendimento.

Renata e Jorge adoram
os segmentos em
que atuam e ambos
souberam usar isso
a favor da empresa
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● Inovação
A Helimarte diz
ser pioneira
em facilitar o
pagamento (três
vezes sem juros
no crédito) para
os clientes desse
tipo de serviço.

A paixão pelo que se faz, segun-
do a maioria dos empreendedo-
res, torna menos árdua a tarefa
de superar os desafios que apa-
recem. Renata Frioli, dona da
empresa Bolo à Toa, e Jorge Bi-
tar Neto, proprietário da Heli-
marte,comprovam isso na práti-
ca. Ambos buscaram energia e
inspiração nos sentimentos e
vontades que tinham havia mui-
to tempo, desde a adolescência.

No bairro de Pinheiros, em
São Paulo, no final de 2011, Re-
nata abriu uma empresa que ho-
je produz e comercializa 16 ti-
pos de bolos caseiros. “Eu sen-
tia falta de um lugar que vendes-
se bolinhos caseiros e identifi-
quei a oportunidade de montar
um negócio nesse bairro que
lembra um pouco o interior,
unindo áreas comerciais e resi-
denciais”, afirma Renata.

O empreendimento vende

em torno de 200 a 250 produtos
por dia – os preços oscilam en-
tre R$ 18 e R$ 22 – e o bolo tem
1,2 quilo em média. Hoje o negó-
cio está relativamente estrutu-
rado, mas no começo da emprei-
tada Renata conta que teve dois
desafios principais: enfrentar a
burocracia de abrir uma empre-
sa na cidade de São Paulo e en-
contrar mão de obra qualifica-
da. “Foi difícil achar tanto pro-
fissionais de cozinha quanto de
atendimento”, diz.

A empreendedora, que antes
trabalhava com administração
e marketing, encarou as dificul-
dades de começar um negócio
próprio e afirma que aprendeu
bastante “na raça”. Agora, ela vi-
ve situação similar, mas com
mais experiência na bagagem.
“Vamos abrir a segunda loja nes-
te mês (junho) no Itaim (bairro
de São Paulo), que também tem
características que lembram o
interior”, analisa.

Bitar Neto já tinha aberto e
fechado outros pequenos negó-
cios, como assistência técnica
de rádio e TV, autoelétrico e
choperia, quando realizou o so-
nho de voar. “Sempre fui apaixo-

nado por aviação e, por meio do
convite de um amigo, fui fazer
aulas de pilotagem de helicópte-
ro”, lembra o empresário.

Bitar gostou tanto que deci-
diu fazer disso um negócio e,
além de literalmente voar, dis-
parou comercialmente. Há 14
anos, o empresário abria, em
São Paulo, a Helimarte, empre-
sa de táxi aéreo que também ofe-
rece outros produtos: voo pano-
râmico, passeio noturnos, voo
para noivas e pacotes familiares
com direito a hospedagem em
hotel fazenda – o transporte,
claro, é feito de helicóptero.

“Conseguimos financiar um
helicóptero e iniciei como pilo-

to, função que ainda executo ho-
je”, conta. Atualmente, a empre-
sa possui nove helicópteros e
quatro aviões, tem 18 pilotos e
fatura cerca de R$ 14 milhões.
Para o empresário, seus desa-
fios marcantes foram ingressar
em um mercado totalmente no-
vo para ele, aprender como fa-
zer a gestão da empresa com efi-
ciência e equacionar as oscila-
ções de valor da moeda norte-
americana. “Quase tudo é feito
em dólar, a aquisição de aerona-
ves, a manutenção, a compra
das peças, mas a venda dos servi-
ços é feita em reais.”

Outro fator importante, de
acordo com Bitar, foi saber li-

dar com um negócio em que o
giro de dinheiro é grande, mas a
margem de lucro é pequena.
“Como passei minha infância
no posto de gasolina do meu
pai, já sabia o que era isso e, nes-
se caso, foi um desafio que ven-
ci mais facilmente.”

“A solução (rotatividade da equipe)
é você oferecer um salário mais alto
que o oferecido pelo mercado”
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Ninguém vai a lugar algum sem
planejamento, por isso, saiba
o que você deve fazer para
conquistar cada vez mais
espaço no setor onde atua

1

“O diferencial da minha vida foi
resolver essa equação de associar
qualidade e preço acessível”

“Tento direcionar 50% do meu tempo
para transmitir a cultura da empresa
para os funcionários”

5

Alberto Saraiva,
Habib’s

Robinson Shiba,
China in Box

Opção.
Para
Amisha
Miller, a
empresa
tem
sempre
que buscar
crescer
dentro do
mercado
para
continuar
saudável

Jae Ho Lee,
Morana

Amisha Miller e
Thiago de Carvalho,
dois especialistas em
pequenos negócios, dão
dicas para empresários

Entenda as estratégias de Renata e Jorge

O que os participantes disseram durante o último encontro

ESTADÃO

Origem.
Jorge Bitar
pilota até
hoje suas
aeronaves
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jun. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. B2A.




