
1
Dos 20 aos 30 anos
Nessa faixa, empreendedores têm muita ener-
gia acumulada e vontade de fazer acontecer.
Tendem a agir mais pela emoção.

2
Dos 40 aos 50 anos
Essa fase reúne o entusiasmo e a experiência.
Já vivenciaram situações de risco e de
sucesso. Podem obter melhores resultados.

3
Acima dos 50 anos
São pessoas com experiência adquirida
bastante forte. Têm discernimento,
cautela e lidam facilmente com adversidades.

Homem vira empresário
depois dos 60 anos

Entre as vantagens de empreen-
der com mais idade o consultor
de Sebrae Marcelo Sinelli apon-
ta o conhecimento tácito. “É
uma sabedoria que a pessoa
nem sabe que tem e a leva a fa-
zer as coisas naturalmente. Isso
demora para ser construído.”

Sinelli também acredita que
uma pessoa mais velha, com
perfil empreendedor, tem uma

boa rede de contatos, além de
provavelmente ter um capital
disponível. “A dificuldade que
talvez encontre é em relação às
novas tecnologias”, acredita.

Quanto as vantagens da ju-
ventude, que para o professor
da ESPM/Rio, Rafael Liporace
vai até os 35 anos, está o fato de
o jovem ser destemido e ter
mais apetite ao risco. “Além dis-
so, na maioria dos casos ele ain-
da tem a família por trás e tem
uma segunda e terceira chances
de arriscar”, enfatiza.

Para a diretora de marketing
e desenvolvimento do Grupo
Bittencourt, Lyana Bitten-
court, entre os 20 e 30 anos mui-

tas vezes, o jovem tem mais
emoção do que razão amparan-
do suas decisões. “O risco é to-
mar decisões extremamente
emocionais.” O grupo presta
consultoria para franquias.

Segundo ela, acima dos 60
anos as pessoas já vivenciaram
diversas experiências e detêm
discernimento, cautela e lidam
com as adversidades com mais
facilidade. “Muitos criam negó-
cios pensando na sucessão fami-
liar. Mas devem deixar tudo de-
talhado em contrato.” Lyana
afirma que a faixa entre os 40 e
50 anos reúne o entusiasmo e a
experiência. “É a faixa que pode
ter melhores resultados.”

Reportagem de capa

‘O conhecimento tácito
demora para ser construído’

VÁRIAS ÉPOCAS, UM
SÓ DESEJO: FAZER UM
NEGÓCIO DAR CERTO

Existe idade ideal para ser empreendedor?
O apetite pelo risco dos jovens se contrapõe à experiência de pessoas mais velhas; veja as vantagens e os perigos em cada faixa etária
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Hoje, aos 73 anos, o franqueado
da VestCasa Jorge Romero Chá-
varri conta que começou a em-
preender em 2004, quando ti-
nha 64 anos. “Primeiro comprei
uma franquia de eletrodomésti-
cos. Em 2012 decidi mudar de
ramo e apostei no segmento de
cama, mesa e banho.”

Chávarri diz que sempre tra-
balhou com vendas. “Comecei
como vendedor e fui crescendo
na carreira. Fui gerente e super-
visor regional em grandes redes
de eletrodomésticos.”

O empresário acredita que a
experiência profissional o pre-
parou para ter seu próprio negó-
cio. “Quando se ocupa um car-
go com muitas responsabilida-

des, a pessoa trabalha quase co-
mo se fosse o dono. Isso me deu
uma base sólida para eu ter su-
cesso como empreendedor. Já
cometi erros, é claro, mas sem-
pre tentando acertar”, afirma.

Chávarri conta que o em-
preendedorismo veio após a
aposentadoria. “Se eu ficasse
parado, sem fazer nada, acaba-
ria tendo um treco.” Primeiro
ele optou por um negócio na
área em que sempre atuou. “Em
2012 encerrei o contrato por di-
vergências de ideias com o fran-
queador e resolvi mudar de ra-
mo. Pesquisando franquias na
internet conheci a VestCasa.”

Ele afirma que a sucessão fa-
miliar faz parte de seus planos e
diz que tenta passar o que sabe
para o filho. “Sempre falo para
ele que tenho uma coisa muito
importante que ele não tem,
que é a experiência de vida, e
que ele deve valorizar isso.”

Chávarri. “Se ficasse sem
fazer nada teria um treco”

Almeida.
Dos 30 aos
39 anos ele
criou três
empresas
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De pai para filho. Nadori quer deixar negócio para Rafael

Sem medo.
Dornela
(esq.) e
Miranda
acham que
juventude
alivia o
peso na
consciência
de algo
dar errado
porque
ainda não
têm família
para cuidar

● Perfil
“O ponto positivo é ter
experiência, maturidade,
e algo que considero
primordial em um
empreendedor, resiliência”

Vinicius Pessin, de 42 anos
SÓCIO FUNDADOR DA E-SMART

Cris Olivette

Será que características com-
portamentais de empreendedo-
res de diferentes faixas etárias
influenciam na manutenção de
um negócio? Segundo o consul-
tor de marketing do Sebrae,
Marcelo Sinelli, a entidade ava-
lia que não existe idade ideal pa-
ra empreender. Apesar disso,
tanto especialistas quanto em-
presários apontam algumas
vantagens e potenciais riscos
conforme a idade.

“Costumo brincar que a gran-
de vantagem da juventude é
que ela é um defeito que com o
tempo melhora”, diz Sinelli. O
consultor considera que o jo-
vem é mais ousado e o empreen-
dedor acima de 50 anos tem o
benefício da experiência. “Mas
as chances de sobrevivência no
mercado são similares. Estudos
apontam que as causas para o
fechamento de uma empresa in-
dependem da idade do em-
preendedor”, afirma.

Para o professor da ESPM/
Rio, Rafael Liporace, quanto
mais jovem o empreendedor
for, melhor. “Isso, claro, não é
pela questão técnica de conheci-
mento. Nesse caso, os mais ve-
lhos teriam melhores resulta-
dos.” Liporace lembra que o em-
preendedor deve ter duas gran-
des características. “Uma é a ca-
pacidade de correr riscos. A ou-
tra é a de decidir rápido, ter po-
der de reação. E isso, quem tem
é a pessoa jovem”, afirma.

Aos 28 anos, o fundador da
agência de marketing Excited,
EnricoCardoso, vê algumas des-
vantagens em seu perfil. “A pri-

meira é querer tudo para on-
tem. Desejo que tudo aconteça
da noite para o dia”, diz. Outro
ponto negativo, segundo ele, é a
falta de educação financeira pa-
ra planejar o negócio e fazer in-
vestimentos.

“Também tenho dificuldade
para administrar o tempo e es-
tou lendo bastante sobre isso.
Além de ser impulsivo, sou an-
sioso. Mas tenho a grande vanta-
gem de ter meu avô, de 81 anos,
próximo a mim. Ele é um gran-
de amigo e conselheiro, e me
ajuda a ser menos ansioso”, diz.

Os sócios Antonio Miranda e
Vinicius Dornela criaram, em
2010, a Cuponomia, que ofere-
ce cupons de descontos para lo-
jas online. Na época, tinham 27
e 25 anos, respectivamente.

Empreender aos 20 e poucos
anos, acreditam, tem pontos po-
sitivos e negativos. “Para mim,
o bom de começar cedo é o fato
de ainda não ter responsabilida-
de com família. Isso faz com
que o peso do risco de dar erra-

do seja bem menor. A vantagem
de ser jovem é poder começar
de novo, se algo der errado”, diz
Miranda. Sgundo ele, a falta de
experiência é uma dificuldade.

Quem aproveitou a juventu-
de para arriscar, errar e tentar
novamente foi o publicitário
Eduardo Almeida. “Só agora, na
terceira tentativa, investi no ne-
gócio certo”, avalia. Quando ele
tinha 30 anos criou sua primei-
ra empresa, que durou três
anos. Com 35, fundou o segun-
do negócio. “Ao completar 39
anos, eu e meu sócio, Marcelo
Pereira, percebemos uma boa
oportunidade na área de car-
tões promocionais e mudamos
de ramo, criando a Peela”, diz.

Almeida considera que as ex-
periências anteriores serviram
de treinamento. “Agora, tenho
condições de fazer uma boa ges-
tão.” Criada em 2011, a Peela
vem crescendo 200% ao ano e
conta com 3 mil pontos de ven-
das em todo o País.

Já a maturidade dos 40 anos

deu a Vinicius Pessin a ousadia
necessária para deixar a posi-
ção de executivo do provedor
UOL para criar a E-smart, que
oferece plataformas para negó-
cios eletrônicos de todos os por-
tes. “Mesmo tendo um filho pe-
queno e outro prestes a nascer,
percebi uma ótima oportunida-
de e decidi que era hora de enca-
rar esse desafio”, conta.

Para ele, o mais crítico de em-
preender depois dos 40 são as
responsabilidades com a famí-
lia. “O ponto positivo é ter expe-
riência, maturidade e algo que
considero primordial em um
empreendedor – a resiliência.
Ou seja, ter a capacidade de per-
severar numa ideia e não se ilu-
dir”, ensina. O empresário acre-
dita que os mais velhos em-
preendem com mais facilidade
e credibilidade.

Antes de parar de trabalhar
por conta da inevitável aposen-
tadoria, o executivo de finanças
Wilson Nodari comprou uma
unidade do Centro Britânico.
“Eu estava com 56 anos e não
queria correr o risco de entrar
numa espiral negativa ao ficar
sem uma atividade.”

Hoje, Nodari trabalha com o
filho Rafael e planeja a sucessão
familiar. “Antes, porém, tenho
muitos desafios pela frente. O
empreendedor tem de fazer de
tudo um pouco. É uma nova rea-
lidade para mim. Mas acredito
que minha bagagem vai me aju-
dar a interpretar os movimen-
tos do mercado, o que é uma
vantagem.” Além disso, ele diz
que nessa idade as pessoas já
têm uma poupança para supor-
tar o início do negócio.

Especialistas indicam
pontos positivos e perigos
que acompanham quem
cria um negócio em
diferentes fases da vida
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 set. 2013, Caderno Oportunidades, p. 4.




