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Aprender para
empreender

Persuasão
econtatos.
Aprendaa
convencer
osoutros.
Estabeleça
umaredede
contatos
quepossa
ser
acessada
quando
necessário.
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Persistência.
Insista,
sempre,para
alcançaros
objetivos
definidos.

Metas.
Antecipehoje
osresultados
quevocêquer
conquistar
amanhã.
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O empreendedorismo,
que já foi visto como
alternativa à falta
de emprego, virou
opção de carreira
e requer estudo

8

Thiago Mattos
ESPECIAL PARA O ESTADO

O Brasil ocupa a quarta posi-
ção entre 67 países em relação
ao número de empreendedo-
res, mas são poucos aqueles
que decidiram estudar antes
de empreender. O estudo Em-
preendedorismo no Brasil, fei-
to pelo Global Entrepreneu-
ship Monitor (GEM), mostra
que apenas 11,5% dos empresá-
rios brasileiros, ou 37 milhões

de pessoas, concluíram o ensi-
no superior.

A explicação é simples: ain-
da há no País a percepção de
que não é preciso estudar para
empreender. Além disso, os
cursos ofertados deixam a de-
sejar. “As universidades estão
distantes da realidade. Nos
países mais inovadores, a rela-
ção entre universidade e em-
presa é muito mais próxima
do que no Brasil”, diz Luiz Bar-
reto, presidente do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae).

O mestrando em Educação
de Negócios pela New York
University, Thiago de Carva-
lho, de 32 anos, que atuou du-
rante 7 no Centro de Empreen-
dedores do Instituto de Ensi-
no e Pesquisa (Insper), con-
corda. “As escolas não foram
criadas para quem tem perfil
empreendedor: elas estão vol-
tadas para colocar o pessoal
no mercado de trabalho.”

Diferentemente do que
ocorria no passado, hoje o em-
preendedorismo é visto como
uma opção de carreira, afirma

o coordenador do Centro de
Empreendedorismo da Funda-
ção Getúlio Vargas de São Pau-
lo (FGV-SP), Tales Andreassi.

O fato de grandes empresas
não oferecem as mesmas van-
tagens de alguns anos atrás ex-
plica parte da escolha. Além
disso, o grande número de pes-
soas que empreende e é bem-
sucedida é um incentivo. “Ho-
je é mais fácil (abrir um negó-
cio) porque não é preciso ter
uma estrutura externa. Os me-
canismos de apoio ao em-
preendedor são mais bem es-
truturados”, diz Andreassi.

O diretor de operações Mar-
cos Simões, da Endeavor, enti-

dade que promove a cultura
empreendedora no País, tam-
bém vê a mudança no perfil do
empreendedor. “Antes, era o
cara que não tinha conseguido
um emprego e abria um negó-
cio por necessidade. De uns
anos para cá, ganhamos cons-
ciência do empreendedoris-
mo por oportunidade, com
uma visão de longo prazo.
Tem gente que poderia estar
no mercado, com um salário
mais alto, mas abdica por apos-
tar em uma ideia”, diz.

Como poucos estudantes
entram na universidade já de
olho no próprio negócio, há ca-
da vez mais cursos extracurri-
culares que miram essa lacuna
deixada pela graduação. Eles
capacitam os empreendedo-
res incutindo atitudes pes-
soais que potencializem o ne-
gócio. “As habilidades em-

preendedoras não são técni-
cas, mas essencialmente com-
portamentais”, diz o empresá-
rio Renato Santos, de 39 anos,
18 deles como consultor do
Empretec, curso desenvolvi-
do pelas Nações Unidas
(ONU) e ministrado no País
pelo Sebrae. “O foco da univer-
sidade é preparar especialis-
tas, enquanto o empreendedo-
rismo demanda generalistas.”

Pós. No Brasil, a procura pela
educação formal acaba sendo
absorvida pelos cursos de pós-
graduação. Foi o que fez o de-
signer carioca Anderson Ca-
bral, que descobriu seu tino
empresarial ao vender camise-
tas estampadas para driblar a
falta de dinheiro durante a uni-
versidade. Na época, ele ainda
não sabia que se tornaria um
empresário nem que precisa-
ria de formação específica.

“Como nunca havia traba-
lhado em nenhum lugar, fi-
quei limitado a entender o fun-
cionamento de uma empre-
sa”, afirma Cabral, de 42 anos,
que buscou uma especializa-
ção em Marketing Digital. Ho-
je, ele, que é dono de uma agên-
cia de design e marketing, con-
sidera a educação fundamen-
tal para o empreendedor.

Demanda.
Identifique
possíveis
negóciosde
sucesso.
Alémdisso,
investiguea
necessidade
daspessoas.

Riscos.
Calcule
sempreas
chancesde
sucessoe
fracasso.É
preciso
aprendera
conviver
comorisco.

Planejare
monitorar.
Sonheo que
vocêquer
alcançare
desenheo
caminhoque
precisaser
percorrido.
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Comprome-
timento.
Coloqueseu
objetivomaior
nafrentedos
outros.Foque
suaenergia
nele.

4
Eficiência.
Exijade si
mesmomais
doque
cobrados
outros.Isso
vai inspirar
todaasua
equipe.
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Passo a
passo.
Conselhos
preciosos
de experts

Informação.
Empreender
éserum
curioso
profissional.
Énecessário
seinformare
perguntar
antesde
tomaras
decisões.

Foco. Para
Cabral,
estudar foi
fundamental

Autoconfi-
ança.Éuma
característica
derivadadas
outrasnove.
Acrediteem
simesmo e
noseu
potencial.
Transmita
credibilidade
einspire
outras
pessoas.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 ago. 2013, Caderno Edu, p. 9.




