
Três novas empresas por minuto. É essa a 

incrível marca registrada pelo Empresôme-

tro, sistema que reúne informações sobre 

novos negócios no Brasil. Apenas até outubro 

deste ano, foram mais de 1,2 milhão de empresas 

formalmente constituídas no país. Os números 

não deixam dúvida: o apetite do brasileiro por 

empreender anda alto. O que eles não mostram, 

porém, é se nossos empresários estão realmente 

prontos para assumir a frente de um negócio. 

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) apontam que 25% 

das empresas abertas no país não passam do 

segundo ano de vida. O número vem caindo ano 

a ano, mais a taxa ainda é alta. E o grande vilão 

costuma ser a falta de conhecimentos básicos 

para administrar uma empresa. 

Parte do problema está na própria concepção 

das faculdades brasileiras. "Tradicionalmente, a 

preocupação das universidades é formar funcio

nários e não patrões", afirma Tony Chierighini, 

diretor-executivo de uma das principais incuba

doras de empresas do país, que recebe egressos 

de universidades interessados em transformar 

pesquisas acadêmicas em negócios rentáveis. 

Nos últimos anos, porém, esse desinteresse das 

faculdades pelo empreendedorismo tem mudado. 

Muitos cursos já incluem disciplinas ligadas à 

criação de modelos de negócios e administração 

de empresas, ao menos como aula opcional. 

"O problema é que as escolas avançam em ritmo 

mais lento do que o interesse dos alunos", diz 

Chierighini. Em geral, essas aulas têm caráter 

muito teórico, o que nem sempre torna a disciplina 

realmente útil para os alunos interessados em 

começar seus próprios negócios. 

Essa deficiência dos cursos de graduação 

acaba se refletindo em uma maior busca por 

cursos de pós-graduação voltados para o desen

volvimento de uma cultura empreendedora. Hoje, 

praticamente todas as grandes escolas de negócio 

do país oferecem esse tipo de curso. O aumento 

de opções e do interesse dos alunos vem acom

panhado de alguma polêmica. Existe uma longa 

disputa teórica no meio acadêmico sobre se é 

possível ou não ensinar empreendedorismo. Para 
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muitos, criar e administrar uma empresa nascente 

demanda características impossíveis de serem 

transmitidas em sala de aula. Não é essa a visão, 

porém, que tem prevalecido entre os especialis

tas. "É possível ensinar empreendedorismo, sim. 

Se não fosse assim, a taxa de mortalidade das 

empresas não estaria caindo conforme aumenta 

o acesso à informação", diz Marcia Auriani, coor

denadora de uma conceituada escola de negócios 

paulista. "Cada vez mais, vemos que a percepção 

de que algumas pessoas já nascem empreende

doras completas não passa de um mito." 

Segundo ela, o interesse pelas aulas que 

reforçam as características importantes para 

quem quer administrar um novo negócio - como 

inovação e administração financeira - tem sido 

generalizado, atraindo alunos de diversas idades, 

formações e experiências anteriores. Por conta de 

toda essa diversidade, nem sempre o mais indica

do é que o empreendedor se matricule nos cursos 

voltados especificamente para gente interessada 

em montar seu próprio negócio. "Há bastante co

nhecimento nos outros cursos, que podem somar 

muito e cobrir as lacunas de informação", afirma 

Marcia. Quem teve grande experiência na área 

financeira, por exemplo, pode sentir necessidade 

de amadurecer suas habilidades na gestão de 

pessoas. Nesse caso, aulas voltadas apenas 

para a área de recursos humanos podem trazer 

maior retorno. 

Mesmo que a opção não seja pelo curso de 

empreendedorismo, é importante escolher uma 

escola de negócios que apresente algum tipo 

de suporte aos alunos empreendedores. Hoje 

em dia, é comum que elas ofereçam ao aluno a 

possibilidade de participar de palestras sobre o 

ambiente para novos negócios no país e fóruns 

de empreendedorismo, atividades importantes 

para desenvolver o networking. 

O Brasil, como bem sabemos, apresenta 

uma série de entraves para quem quer em

preender. Isso não deve servir, contudo, de moti

vo para que os novos empresários se acomodem 

ou desistam de seus sonhos. A melhor forma 

de contornar barreiras - sejam elas quais forem 

- é sempre investir em conhecimento. E boas 

opções para isso não têm faltado no mercado. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 21, p. 9-10, 13 nov. 2013. Informe publicitário educação continuada.




