
em cada quatro brasileiros
querem empreender. Esse,
segundo Amisha Miller, é um
dos sonhos dos brasileiros.

foi o faturamento obtido pelos
micro e pequenos empresários
no mês de março, último dado
disponível em São Paulo.

empregos por dia foram criados
por negócios de pequeno porte
no Brasil no mês de abril,
segundo pesquisa do Sebrae.

PME

A culturado pequenoempresário mudou

apenas dos entrevistados em
recente pesquisa da Endeavor,
porém, pretendem ir em frente
com o desejo de empreender.

Rodrigo Rezende

A cultura finalmente mudou.
Na opinião de dois especialistas
no assunto, o empreendedor
brasileiro hoje aposta suas fi-
chas em um negócio próprio
quando é capaz de enxergar
uma oportunidade, não mais pe-
la necessidade de sobreviver.

Por isso mesmo, Amisha Mil-
ler, gerente de pesquisas e polí-
ticas públicas da Endeavor, afir-
ma que o cenário atual é muito
mais saudável para o País e para
os empresários. “Essa mudança
de cultura é muito positiva para
o Brasil.” No entanto, de acor-
do com Thiago de Carvalho,
coordenador do Centro de Em-
preendedorismo do Insper, es-
sa transformação já ocorre no
exterior há bastante tempo.

“A discussão de investidor-
anjo acontecia há quase 30 anos
nos Estados Unidos e por aqui
isso se iniciou há cerca de três
anos”, explica. “Precisamos
identificar o que acontece em
outros países para entender se
podemos aplicar algo similar
por aqui”, completa Carvalho.

Mesmo assim, seja qual for a
situação do negócio, um aspec-
to do empreendedorismo não
mudou e nunca vai mudar. Pla-
nejar é preciso. E não há uma
fórmula pronta para ser segui-
da à disposição dos interessa-
dos. Cada um deve construir
seu próprio caminho.

“Sem planejamento fica difí-
cil conseguir dinheiro de inves-
tidores, fica difícil vender o seu
sonho para clientes e também
funcionários”, afirma Amisha.
“Porém, não acredito que o pla-
nejamento necessite ser feito
de uma só vez, ele deve mudar
no decorrer do desenvolvimen-
to do negócio”, acrescenta. Na
opinião de Thiago de Carvalho,
cada empreendedor deve achar
o que ele chama de ‘ponto óti-
mo’ de planejamento.

“Conheço quem planejou por
dois anos e quem foi bem mais
rápido nesse processo e está à
frente, já atuante no mercado
que escolheu”, afirma. De acor-
do com o especialista, pode-se
fazer, inclusive, uma analogia
com o casamento. Nos dois ca-
sos, cada pessoa decide confor-
me suas convicções pessoais.

Durante a 5ª edição do Encon-
tro Estadão PME, os especialis-
tas identificaram ainda quais
são os principais desafios

atuais dos empreendedores. Pa-
ra Thiago de Carvalho, a deci-
são de abandonar o emprego
formal e aventurar-se em um
negócio próprio é um deles. O
especialista afirma, no entanto,
que antes de iniciar uma opera-
ção, o interessado precisa ter
certeza de sua opção pelo em-
preendedorismo. “Depois, é
preciso entender o que vai mu-
dar na sua vida e como você vai
se adaptar e se preparar para is-
so”, analisa Carvalho.

De acordo com Amisha Mil-
ler, outra barreira é obter di-
nheiro para colocar o sonho em
prática. A pesquisadora da En-
deavor cita ainda a necessidade
do empresário entender quais
são as suas verdadeiras compe-
tências. “O que ajuda desde o
começo é o empresário enten-
der quais são as capacidades
que ele tem e as que ele não
tem para poder se preparar
bem e obter conhecimentos de
gestão”, afirma.

E para quem já conquistou
seu espaço 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.

Um deles é não querer cres-
cer. “Ao alcançar determinada
situação, alguns empresários fi-
cam satisfeitos com as suas ati-
vidades e não pretendem expan-
di-las, o que pode trazer riscos,
pois outros concorrentes po-
dem estar crescendo”, finaliza.
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Finalmente o brasileiro
busca uma oportunidade
antes de abrir a empresa,
mas ele não pode se
esquecer de planejar

Análise. Para Amisha
Miller, é preciso saber
administrar a empresa
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