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» ANA PAULA SILVEIRA 

T rabalhar  oito  horas
por dia em um escri-
tório, enfrentar trânsi-
to, cumprir prazos, ter

um, dois e até mais de três
chefes. Muita gente conse-
gue se adequar a esta rotina,
mas há um contingente enor-
me de pessoas que prefere
apostar em outros rumos na
vida profissional. Pesquisa
Global  Entrepreneurship
Monitor (GEM), produzida
pelo Ser viço Brasi leiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) em par-
ceria com o Instituto Brasi-
leiro da Qualidade e Produti-
vidade (IBQP), mostra que
43,5% da população desejam
ter o próprio negócio, índice
superior àqueles que preten-
dem fazer carreira em em-
presas, de 24,7%. O estudo
aponta o Brasil como o quar-
to país com o maior número
de empreendedores. Ao to-
do, são 37 milhões de brasi-
leiros  que têm empresas
abertas ou realizaram algu-
ma ação, nos últimos meses,
neste sentido.

Diretor da área de treina-
mento e desenvolvimento da
consultoria GS&MD – Gou-
vêa de Souza, Artur da Motta
avalia que o impulso para a
abertura do próprio negócio
está relacionado às transfor-
mações sociais e econômicas
que o Brasil vem passando
nos últimos anos. “Não é ape-
nas o sonho de abrir o pró-
prio negócio que é um objeti-
vo. A procura por uma carrei-
ra paralela também é uma
realidade”, diz o executivo,
destacando que o cenário
econômico atual, marcado
pelo consumo em alta, é um
fato que estimula os profis-
sionais a apostarem em uma
carreira de empreendedor. 

Motta ressalva, no entan-
to, quem nem todo mundo é
talhado para ter o próprio
negócio e que é importante o
profissional analisar seu per-
fil antes de fazer a aposta. “O
profissional precisa enten-
der que a escolha por duas
carreiras,  ou mesmo abrir
mão de um posto de traba-
lho para o investimento no
próprio negócio, deve ser es-
tudado antes de qualquer to-
mada de decisão", orienta. 

Perfil

Sócio da consultoria  de
recrutamento de executivos
Havik,  André Sih diz que a
pesquisa reflete o ‘jeito’ do
brasileiro, que gosta de ino-
var e não é afeito a regras.
“Isto é cultural, pois muitos
pensam que abrindo um ne-

gócio terão oportunidade de
inovar e criar”, analisa. Ainda
assim, ele destaca que, antes
de determinar a mudança na
carreira, é preciso traçar um
plano estratégico.

“Muitas pessoas são leva-
das  pelo que gostam para
mudar a atividade profissio-
nal .  Investem tempo e  di-
nheiro, mas muitas vezes não
têm êxito”, diz Sih, acrescen-
tando que fatores como as-
sumir riscos calculados, ter
responsabilidade diante de
adversidade e dedicar o tem-
po necessário ao empreendi-
mento ajudam a administrar
contratempos. 

Ele ressalta ainda que, no
momento de avaliar os as-
pectos em se tornar dono do
próprio nariz, o trabalhador
deve enxergar apenas os la-
dos positivos e esquecer dos
negativos. “Os profissionais
se encantam pela chamada

Entre o emprego e a 
vontade de empreender 

DECISÃO

Escrever é verbo transitivo. Escreve-se para alguém. O al-
guém é o leitor. Não o perca de vista. Contemporâneo, ele
vive no século 21. Tem à mão livros, jornais, revistas e o
universo sem fim da internet. Cada época tem seu jeitão
de falar e dizer. Um texto do padre Antonio Vieira (1608-
1697) não se confunde com o de Marcelo Rossi. Ambos são
pregadores e falam de religião. Mas guardam marcas do
tempo. O estilo moderno – influenciado pelas novas tecno-
logias – obedece a três regras de ouro:
1. Menor é melhor
2. Menos é mais
3.Variar para agradar

Como chegar lá?
Desvendar os mistérios de cada regra constitui trabalho
de decomposição. São técnicas que estão ao alcance de
quem quer algo mais do que escrever. Quer escrever me-
lhor. Em bom português: quer dar recados claros, sim-
ples, concisos e prazerosos. Texto difícil não tem vez. E
não é de hoje. Montaigne, no século 16, disse: "Ao encon-
trar um trecho difícil, deixo o texto de lado." Por quê? A
leitura é forma de felicidade", respondeu ele. "Se lemos
algo com dificuldade, o autor fracassou", completou Jor-
ge Luis Borges quatro séculos depois.
A observação não se restringe a livros. Engloba jornais, re-
vistas, blogues, sites, cartas comerciais, redações escola-
res, receitas de comida gostosa. Sem fisgar o leitor, adeus,
emprego! Adeus, sobremesa dos deuses! Por isso, rogue-
mos a Deus. Que Ele ilumine mentes, penas e teclados. E
cada um faça a sua parte. A coluna dará as dicas — o pas-
so a passo que diz com todas as letras: escrever bem não é
dom divino. É técnica. Aprendê-la e aplicá-la implica 99%
de transpiração. A inspiração fica com 1%. Vamos lá?

Menor é melhor
A redação trabalha com palavras. Palavras compõem
períodos. Períodos formam parágrafos. Parágrafos
constroem textos. As regras de ouro se referem a esse
quarteto. Como diz o esquartejador, vamos por partes.
Comecemos pelo primeiro membro.

1. Palavras curtas
. Entre dois vocábulos, fique com o mais curto:
Somente
ou só? Só.
Colocar
ou pôr? Pôr.
Chuva
ou precipitação pluviométrica? Chuva.
Lombada
ou obstáculo transversal? Lombada.
Presidente
ou chefe do Executivo? Presidente.
Somar
ou contabilizar? Somar.
Morrer
ou falecer? Morrer.
Equalizar
ou igualar? Igualar.
Agilizar
ou apressar? Apressar.
Modificar
ou flexibilizar? Modificar.
Ratificar
ou confirmar? Confirmar.
Geralmente
ou em geral? Em geral.
Comercializar
ou vender? Vender.

Olho vivo
Reparou? Os curtinhos são mais simples. Vocábulos
pomposos e pretensiosos funcionam como cortina de
fumaça. Dificultam a leitura. Não raro obrigam o leitor
a voltar atrás ou consultar o dicionário. No percurso, há
um risco. Ele deixa o texto pra lá e passar pra outro.
Oferta é que não falta. Por isso, entre causídico e advo-
gado, tenha uma certeza. Advogado segura o leitor.
Causídico? Sabe-se lá.

***

Continuamos na próxima coluna. Até lá.

Regras de ouro 
do estilo (1)
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RECADO

"O fato central de minha vida foi 
a existência das palavras e a

possibilidade de tecê-las em poesia."
Jorge Luis Borges

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

LEITOR PERGUNTA

Posso escrever lage com g? 
JOAQUIM ANTUNES DE CARVALHO, BRASÍLIA

Os dicionários só registram laje, com j. Eles mandam. Nós não temos
saída. Obedecemos. Ou obedecemos. Mas, se for nome próprio, a
história muda de enredo. Como no jogo do bicho, vale o que está escrito.

DIVULGAÇÃO

l iberdade do negócio e es-
quecem muitas vezes que ser
chefe de si  mesmo é ainda
mais complicado. Um em-
presário está em atividade 24
horas por dia”, afirma.

Aposta 

Decidir ter seu próprio ne-
gócio requer muita determi-
nação e, claro, planejamen-
to. Esse foi o caso da mato-
grossense Vanessa de Melo,
que deixou o emprego em
um banco privado para se
dedicar totalmente à moda.
“Sempre foi meu sonho criar
a minha própria marca de
roupa. Estou muito feliz com
os resultados”, conta. 

Depois de um ano de pes-
quisa,  a  agora empresária
criou a marca de roupas fe-
minina Isaroch. Segundo Va-
nessa, o talento e a vocação
pela arte de criar modelos
apareceu desde cr iança.
“Sempre gostei do universo
da moda. Mais jovem, costu-
mava costurar e sempre quis
trabalhar com isso. Meu pai,
que já faleceu, achava que ia
passar fome vivendo disso, o
que acabou me influencian-
do a tentar uma vida corpo-
rativa”, relembra. 

Depois de atuar na área co-
mercial de um banco, resol-
veu seguir sua vontade. “Co-
mecei a criar e a confeccionar
minhas próprias camisas.
Com o tempo, passei a ven-
dê-las, pois as pessoas gosta-
vam muito dos modelos.” Pa-
ra tornar-se uma empresária,
conta Vanessa, foi um pulo.
“No início até consegui con-
ciliar as duas atividades, mas,
como o negócio foi crescen-
do, acabei optando pela mo-
da. Foi muito difícil abrir mão
do banco, até porque não se
sabe o resultado que o negó-
cio próprio dará, mas é preci-

so planejar e ousar", afirma a
dona da Isaroch.

Hoje, a empresária não só
conseguiu superar a renda sa-
larial da antiga profissão, co-
mo ainda sobra dinheiro para
investir na empresa. “É uma
batalha diária ter um negócio
próprio, é preciso buscar co-
nhecimento sobre a área que
você vai investir e acredito
que ter uma carreira bem su-
cedida no banco me deu base
para o sucesso da minha mar-
ca de roupas”, ensina.

Mudança de vida 

Pedro Hermeto também
deixou a carreira estável e
abriu um negócio de sucesso.
Formado em direito,  com
mestrado na França, traba-
lhou em Nova York, onde atua-
va na filial de um renomado
escritório de advocacia cario-
ca. Tudo parecia perfeito, mas
a formalidade do meio jurídi-
co o incomodava. Depois de
amadurecer a ideia, ele deci-
diu trocar a estabilidade do
emprego para tocar o restau-
rante Aprazível junto com a
mãe, a chef Ana Castilho.

"A chatice de usar terno e
gravata e o ambiente de escri-
tório não me deixavam à von-
tade, pois sempre tive um per-
fil mais despojado", conta.
Quando percebeu que o res-
taurante da família estava cres-
cendo e que a mãe precisava
de auxilio na gestão do negó-
cio, Hermeto entrou em ação.
"Fui aos poucos me envolven-
do, sempre trabalhando na
área jurídica. Quando dei por
mim, já ocupava completa-
mente meu tempo com o res-
taurante”, acrescenta.

Quando olha para trás,
Hermeto tem certeza que to-
mou a decisão correta. “Te-
nho muito trabalho e conti-
nuo fazendo o que gostava,
mas de uma maneira mais
tranquila, solta e despoja-
da",  aval ia  o  empresár io.
“Sou uma pessoa muito mais
feliz hoje. Não me arrependo
nenhum pouco da escolha
que fiz", conclui o empresá-
rio, que atua em um esque-
ma de dupla jornada, já que
também é sócio-proprietário
da vinícola Era dos Ventos,
localizada em Bento Gonçal-
ves, na Serra Gaúcha. “Con-
sigo conciliar as atividades
sem problemas e, de alguma
forma, elas se complemen-
tam”, completa.

No início até consegui conciliar as duas
atividades, mas como o negócio foi
crescendo, acabei optando por uma apenas.
Foi muito difícil abrir mão do banco, até
porque não se sabe o resultado que o negócio
próprio dará, mas é preciso planejar e ousar."

Vanessa de Melo
Ex-funcionária de banco e dona da Isaroch

Não são poucas as histórias de pessoas que largam um trabalho estável para abrir o
próprio negócio. A díficil escolha exige, além de perfil, coragem, dedicação e ousadia 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22, 23 e 24 nov. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




