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Quando o assunto é abrir, fe-
char e comercializar empre-

sas, o advogado Paulo César
Garcia Júnior, de 26 anos,
esbanja um currículo digno
dos veteranos. Aos 14 anos
ele montou seu primeiro
negócio, o site de buscas
Aonde, com a ousada pro-
posta de concorrer com o

Google. Depois, foi sócio
do Hotel Urbano, e-com-

merce que faturou R$ 280
milhões em 2012 – o rapaz

vendeu sua participação um
ano antes para lançar o Hotelli

Corporate, que hoje ele man-
tém em paralelo a outros dois
empreendimentos.

A startup é uma operadora de
viagens corporativas online, es-
pecializada em demandas de úl-
tima hora. Fundada há cerca de
um ano, ela já fatura R$ 800 mil
por mês e acaba de fechar con-
trato milionário com a agência
de viagens Allatur, uma das prin-
cipais em atividade no Brasil.

“Meu modelo de fazer negó-
cios é aberto, não começo com
pré-concepções. Para lançar o
Hotelli, fui até os Estados Uni-
dos, conversei com fundadores
de startups da área para enten-
der as premissas desses negó-
cios e os porquês deles fazerem
sucesso. Agora, tento trazer is-
so para o Brasil, elevando a ideia
a um nível muito su-
perior ao que já
existe”, conta
Garcia, que orgu-
lha-se de até hoje
nunca ter traba-
lhado para ou-
tra pessoa a
não ser ele
próprio.

“Serem-
p r e g a d o
não me

encanta. Fiz um estágio em di-
reito para sentir como é e não
gostei. Profissionalmente pode
ser legal, o dinheiro pode ser
maior, mas meu interesse está
em criar coisas novas. E como
funcionário de uma empresa,
tem uma limitação absurda pa-
ra conseguir fazer isso”, afirma.

O discurso de PC Garcia, co-
mo ele gosta de ser chamado,
pode causar estranheza para al-
guns. No entanto, suas opi-
niões encontram eco em uma
nova geração de profissionais,
uma turma na casa dos 20 anos,
formada em universidades de
ponta do País (ou fora dele) e
que observa no empreendedo-
rismo uma opção mais dinâmi-
ca e recompensadora para ini-
ciar a carreira.

Uma boa sinalização desse fe-
nômeno pode ser encontrada
na última edição do Global En-
trepreneurship Monitor
(GEM). Trata-se de um estudo
que analisa a atividade em-
preendedora em 69 países e que
no Brasil é conduzido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Qualidade e
Produtividade (IBQP) em par-
ceria com o Sebrae.

Com base em entrevistas rea-
lizadas em 2012, o levantamen-
to aponta como fato novo justa-
mente o avanço do empreende-
dorismo entre jovens profissio-
nais, que representam a faixa
dominante de empresários no
País. De cada 100 brasileiros en-
tre 25 a 34 anos, 19 afirmaram
ter um negócio próprio. O dado
mostra avanço de quase 50%
em quatro anos, quando a pro-
porção de empresários nessa fai-
xa etária era de 13 em cada 100.

“Esse interesse do jovem pe-

lo empreendedorismo é um mo-
vimento novo no Brasil. A gente
percebe isso principalmente
nos últimos quatro, cinco anos,
quando passamos a ter dificul-
dades, inclusive, para encon-
trar candidatos nos processos
de trainees das grandes empre-
sas”, conta Juliana Zuccarello,
sócia da empresa de recursos
humanos Havik People Results.
“Percebemos que eles não que-
rem trabalhar para ninguém.
Antes de terminarem a faculda-
de já estão envolvidos com pro-
jetos de negócio próprio”, desta-
ca a especialista.

Que o diga o empresário Feli-
pe Baeta, também de 26 anos.
Ele é crítico, de maneira geral,
ao ambiente de trabalho das
grandes organizações. “A mi-
nha geração está atrás de um
propósito. Não é uma geração
disposta a fazer por fazer. E ho-
je as grandes empresas ainda es-
tão carentes de entregar essa
causa”, avalia. O empreendedo-
rismo sempre esteve presente
na sua família, inclusive, Baeta
viu seu pai iniciar uma correto-
ra de seguros no escritório de
casa. Quando ele estava no últi-
mo ano da faculdade, entrou co-
mo sócio na empresa da família.
“Foi uma experiência bacana,

mas eu sabia que cedo ou tarde
iria largar para protagonizar al-
guma coisa.” Na busca do mer-
cado ideal, Baeta chegou a atuar
como gestor de serviços a em-
preendedores na Endeavor, até
enxergar uma oportunidade no
setor de bebidas. Agora, ele se
prepara para lançar a marca de
água vitaminada Ofélia, com co-
mercialização prevista para
agosto. Para o negócio, o empre-
sário contou com a ajuda de R$ 1
milhão de dois investidores.
Uma nova rodada de aportes es-
tá prevista para daqui a seis me-
ses. “A Ofélia é a água que can-
sou de ser água. A ovelha negra
das águas”, afirma Baeta.

Classe média. Segundo recen-
te pesquisa do instituto Data Po-
pular, o Brasil tem hoje 1,5 mi-
lhão de empreendedores entre
16 e 24 anos de idade. Desse to-
tal, 52,6% integram a classe mé-
dia, 37,3% podem ser classifica-
dos de baixa renda e 10,1% têm
renda considerada alta.
Outros 22 milhões de jovens
brasileiros entre 16 e 24 anos de-
sejam abrir seu próprio negócio
no País em algum momento da
vida, sendo que desse total
58,5% são mulheres e 41,5% ho-
mens.

PME

“As escolas
começaram a
formar pessoas
que iriam criar
os novos
empregos”
Rene Rodrigues,
professor da FGV

em cada 100 brasileiros
com idades entre 25 a 34
anos afirmam que são
donos do próprio negócio,
segundo pesquisa.

Uma parcela importante dos jo-
vens que iniciam hoje um pe-
queno negócio no Brasil saiu de
universidades que nos últimos
anos investem no empreende-
dorismo como disciplina fixa
da grande curricular. E para Ju-
liana Zuccarello, sócia da em-
presa de recursos humanos Ha-
vick, isso não é coincidência.

“O que está por trás dessa no-
va tendência de empreendedo-
rismo jovem é o trabalho recen-
te d as universidades, principal-
mente as de primeira linha”,
analisa Juliana Zucarello.

“Algumas faculdades introdu-
ziram o tema do empreendedo-
rismo em seus cursos. Isso tem
repercutido rapidamente na
mudança de hábito e no interes-
se dos novos profissionais”,
conclui a especialista.

Segundo o professor Rene Ro-
drigues, do Centro de Empreen-
dedorismo e Novos Negócios
da FGV, instituições como a
FEA-USP, Insper, ESPM, Ib-
mec e a própria FGV repetem a
estratégia bem-sucedida de es-
colas norte-americanas e euro-
peias, onde o tema é difundido
já faz algum tempo.

“O empreendedorismo tor-
nou-se objeto de inspiração dos
alunos do exterior nas décadas
de 70 e 80, com o surgimento
daqueles nomes que vieram do
Vale do Silício. Mas isso chegou
no Brasil a partir do ano 2000”,
lembra o professor. “Hoje, 25%
dos alunos da FGV já saem em-
preendendo ou vão empreen-
der em coisa de dois anos. As
principais escolas perceberam
que deveriam deixar a forma-

ção de quadro de alta gerência
para formarem pessoas que
iriam criar novos empregos.”

Mayura Okura, 27 anos, é um
exemplo de como essa estraté-
gia funciona na prática. Ela con-
ta que descobriu seu lado em-
preendedor durante a faculda-
de de gestão ambiental na Uni-
versidade de São Paulo (USP).

“Minha atitude de correr
atrás e ouvir as pessoas para
conseguir fazer algo bacana des-
pertaram isso em mim”, conta
Mayura, que passou pela expe-
riência de dois meses em uma
empresa multinacional.

“Não gostei, (o trabalho) era
algo limitado. Tudo era muito
barrado, uma hierarquia muito
grande, onde as ideias acaba-
vam muitas vezes ficando no pa-
pel e na gaveta, e você se sentia
improdutiva”, lembra.

Reconhecimento. Para dar ru-
mo à carreira, Mayura idealizou
o site B2Blue – plataforma onli-
ne para comercializar resíduos
sólidos. Foi com esse projeto
que ela venceu, em 2012, uma
competição universitária de em-
presas em estágio inicial, o ES-
PM Startup Challenge.

A empreendedora conta que
participou de um processo de
aceleração dentro da institui-
ção, onde estruturou o negócio.
Atualmente, com um aporte de
R$ 500 mil proveniente de três
investidores-anjo, o B2Blue
saiu realmente do papel e tem
previsão de fechar o ano com
faturamento entre R$ 350 mil e
R$ 500 mil. Mesmo com tanto
sucesso, Mayura faz uma ressal-
va importante: “Gostaria de ter
tido muitos chefes porque às ve-
zes eu sinto que não tive essa
experiência”, conta a moça.
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milhões de jovens
pretendem começar
uma empresa no País,
conforme levantamento
feito pelo Data Popular.
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Universidades agora
estimulam a abertura
de novos negócios
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Fiz estágio,
mas não
gostei. O
dinheiro
pode ser
maior, mas
meu interesse
está em criar
coisas novas

“
Felipe Baeta lança em agosto a Ofélia, marca de água
vitaminada. Serão cinco produtos em pó. O ‘stick’ para
uma garrafa de 500 ml custará R$ 2 – cada um com
sabor e funcionalidade diferentes. A empresa começa
com investimento de R$ 1 milhão, mas já tem nova
rodada para captar recursos marcada.

O desejo empreendedor
atinge em cheio os
jovens e muitos deles
nem sabem o que é ter
um emprego tradicional

PC Garcia montou seu primeiro negócio aos 14 anos
e não foi nada modesto – ele pretendia concorrer com
uma empresa chamada Google. Depois, o empreendedor
ajudou a fundar o Hotel Urbano, empresa que faturou
R$ 280 milhões no ano passado. “Ser empregado não me
encanta”, afirma o advogado.

A minha
geração
está atrás
de um
propósito.
Não está
disposta a
fazer por
fazer

Ageração dona
do próprio nariz

Startup.
Mayura
lançou um
site e espera
faturar até
R$ 500 mil
este ano
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. X4.




