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Poucas profissões são unanimidade no mundo. É natural que cada 
pessoa tenha um gosto e, portanto, uma atividade de preferência 
para a qual dedicar suas horas de suor. Mas, independentemente 
do ramo que você escolheu ou da sua realidade profissional atual, é 
muito provável que já tenha pensado em jogar seu trabalho para o 
espaço e virar o dono da própria empresa.

75031-miolo-nasce-um-empreendedor.indd   23 3/28/16   10:05 AM



24

Empreender é o sonho de muita gente. Para ser mais preciso, 
segundo uma pesquisa da Endeavor, 76% dos brasileiros preferem 
ter um negócio a ser empregados. A fatia é maior até que a dos Esta-
dos Unidos, país conhecido pelo espírito empreendedor e pelo tino 
empresarial.

Se três em cada quatro brasileiros querem ser donos de um ne-
gócio próprio, você, que tem este livro em mãos, provavelmente faz 
parte desse grupo. Mas será que está preparado para as dores de 
cabeça, a trilha tortuosa e a montanha-russa dessa empreitada?

Empreender, por si só, é um desafio. No Brasil, o empenho pre-
cisa ser redobrado. Inúmeros estudos sobre o grau de facilidade de 
se fazer negócios mostram a posição pouco animadora do país nas 
comparações internacionais. Um dos levantamentos mais reno-
mados é o projeto Doing Business, do Banco Mundial, que analisa 
dados de 189 países. Segundo os dados de 2016 desse ranking, no 
Brasil são gastos 101,5 dias, em média, para abrir uma empresa. 
Na África do Sul são gastos 46; trinta na China; 29 na Índia; qua-
tro nos Estados Unidos. Na Nova Zelândia, são necessárias apenas 
doze horas.

Outro aspecto fundamental na gênese dos negócios é o custo mé-
dio para começar a empresa, o que inclui impostos, taxas de registro 
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e assim por diante. Quanto menor esse custo, melhor para quem vai 
abrir uma empresa.

Nesse sentido, o Brasil ganha do México e da Índia, mas perde 
para países como Rússia, China e Canadá. Para o empreendedor 
verde-amarelo é seis vezes mais penoso arcar com os custos de um 
novo negócio do que, por exemplo, para um chileno.

Também é relevante levar em conta a burocracia na hora de co-
meçar uma empresa. Uma forma de medir esse aspecto é analisar 
a papelada necessária — em outras palavras, a quantidade de pro-
cedimentos, licenças e documentos para colocar a ideia em prática. 
No Brasil, esse número é, em média, onze. Bem melhor que na Ve-
nezuela (dezessete) ou em Uganda (quinze). Na China são também 
onze; e no Chile, sete. Estados Unidos, México, Austrália e Canadá 
também registram números bem mais favoráveis.

Tempo, dinheiro e burocracia. Essas são apenas três das etapas 
pelas quais um brasileiro picado pelo bicho do empreendedorismo 
precisa passar para começar sua trajetória. O Banco Mundial anali-
sa ainda outras categorias. E tudo se resume a uma tabela, ou uma 
pergunta, que tem tudo a ver com o assunto deste livro: onde é mais 
fácil abrir um novo negócio?

No ranking, que você pode conferir na p. 27, o primeiro colocado 
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é Cingapura. O Brasil está na posição de número 116, de um total de 
189 países — logo atrás de Gana e à frente da Etiópia.

Talvez agora você esteja pensando: “Onde é que eu fui me meter? 
Jogar o emprego para o alto? De jeito nenhum! Estou fora! Empreen-
der no Brasil não é para mim!”. Calma. Conte até dez. Vinte. Trinta. 
Abrir um negócio aqui não é moleza mesmo. Mas…

… isso não pode desanimar você! Afinal de contas, todos os em-
preendedores do país passaram ou passam por isso. Todos eles! 
Pense nas grandes empresas que você conhece e admira hoje. Mui-
tas nasceram na década de 1980… talvez no início dos anos 1990. Já 
imaginou como era empreender naquela época? Inflação altíssima, 
um plano econômico atrás do outro, dificuldade brutal de fazer um 
plano de negócios de médio prazo. Era um ambiente muito, mas 
muito mais hostil!

Se você estivesse abrindo seu negócio em 1994, por exemplo, e 
olhasse para o retrovisor, esta seria a imagem: em vinte anos, seis 
planos econômicos diferentes haviam sido implementados. Seis! 
Era impossível saber qual seria a moeda brasileira ao final do ano. 
A inflação média entre 1990 e 1994 passou dos 700% ao ano!

Se tantas iniciativas sobreviveram e prosperaram nesse cenário, 
transformando-se em companhias de grande sucesso, convenha-
mos: hoje é plenamente possível que você consiga fazer uma cai-
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pirinha muito mais generosa, por mais amargos que os limões da 
atual conjuntura possam parecer. Olhe novamente para o retrovisor. 
O que aconteceu nos últimos vinte anos? O Brasil teve uma única 
moeda. A inflação (que ainda está longe do ideal) foi em média cem 
vezes menor do que a do período de 1990 a 1994. As classes A e B pas-
saram de 5,9% para 15,7% da população. A classe C representa mais 
da metade dos habitantes do país e incorporou dezenas de milhões 
de pessoas — para você, clientes em potencial!

Além de toda essa mudança para melhor, o volume de crédito, 
os instrumentos de gestão, a estabilidade econômica, a robustez do 
sistema financeiro, as entidades de apoio ao pequeno empresário… 
tudo isso é mais favorável!

Aos olhos do empreendedor, crise é oportunidade. Risco é chan-
ce de dar certo. E ainda que as estatísticas apontem para a facilidade 
de fazer negócios nos Estados Unidos, por exemplo, isso não signifi-
ca necessariamente que é melhor ser empreendedor lá do que aqui. 
Pense bem: com a eficiência, a agilidade e os incentivos para abrir 
um negócio muito mais maduros no país da águia, a quantidade 
de empreendedores, a voracidade e a qualificação deles também é 
muito maior. Em outras palavras… uma senhora concorrência! (E 
margens de lucro bem mais apertadas.)

Por outro lado, segundo o ditado, em terra de cego quem tem 

75031-miolo-nasce-um-empreendedor.indd   27 3/28/16   10:05 AM



28

um olho é rei. O Brasil tem um mercado interno gigantesco, ou seja, 
um ativo precioso! Além disso, conta com uma população enorme e 
mobilidade social considerável, trazendo a todo instante novos con-
sumidores com apetite ao mercado. Isso significa demanda, oportu-
nidade e dinheiro para você, empreendedor.

Vivemos em um país que é a sétima maior economia do plane-
ta, com um pib 78% maior que o do México, 542% maior que o da 
África do Sul, 715% maior que o do Chile! O Brasil produz em um 
ano o equivalente à soma de toda a economia de Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equador, África do Sul, Peru, Uruguai e Portugal 
no mesmo período.

Somos a quinta maior nação em extensão territorial e temos a 
quinta maior população do planeta, 2,5 vezes a da Alemanha e três 
vezes maior que a do Reino Unido. Se a classe média brasileira for-
masse um país, seria o 12o do mundo em população e o 18o em con-
sumo. Poderia fazer parte do G20.

E mais: apenas quatro nações no mundo têm ao mesmo tempo 
mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de área, mais de 1 tri-
lhão de dólares em pib e mais de 100 milhões de habitantes. São 
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mercados de potencial excelente para exploração empreendedora. 
E uma dessas nações… é justamente o Brasil!

Esperamos que você já tenha se convencido: existe aqui um po-
tencial enorme para novos e bons empreendimentos, segmentos 
inexplorados, espaço para profissionalização, muito mercado para 
ganhar, muita coisa por fazer. Há pista livre para acelerar seu negó-
cio próprio. Cabe a você entrar no carro e pisar fundo.

A trajetória não é fácil. O dia a dia de um empreendedor é muito 
mais conturbado e desafiador do que as histórias de sucesso suge-
rem à primeira vista. Existe uma expressão muito verdadeira: “Su-
cesso rápido acontece em dez anos”.

A possibilidade de trabalhar com o que você gosta e fazer disso 
um grande negócio é sedutora. Mas para maximizar a possibilidade 
de sucesso é preciso ralar. Muito. Quanto mais você se preparar, 
maior será sua chance de dar certo!
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por trás do mito

O que é, afinal, ser um empreendedor?

ser um empreendedor É…

 • um estado de espírito.

 • um modo de vida.

ser um empreendedor NÃO É…

 • ter uma ideia e uma apresentação (esse é só o primeiro passo).

 • ter iniciativa, vestir a camisa da empresa (isso é no máximo ter 

um jeitão empreendedor).

 • só querer ganhar dinheiro (dinheiro faz parte, mas não é o objetivo 

principal).

Muita gente se questiona: “Afinal, será que nasci para ser em-
preendedor?”.

Há anos, estudiosos e empreendedores fazem essa mesma per-
gunta. Ouvindo esses especialistas, a conclusão é que empreender é 
como um vírus — podemos tê-lo dormente em nosso corpo por anos 
e anos, até mesmo pela vida toda, e nunca o despertar.

São inúmeras as histórias de empreendedores que obtiveram 
muito sucesso começando aos cinquenta ou sessenta anos, depois 
de uma carreira convencional. É o caso de Roberto Marinho, que 
fundou a tv Globo com sessenta anos; ou ainda de Colonel San-
ders, que aos quarenta abriu uma lanchonete para vender frangos 
fritos e, aos 45, criava uma das primeiras franquias do mundo: a 
rede kfc.

Há diversos outros exemplos que demonstram não existir uma 
idade certa para empreender. Veja:

Jan Koum fundou o WhatsApp aos 35, mesma idade em que Mi-
chael Arrington fundou o Tech Crunch, Tim Westergren começou o 
Pandora e Jimmy Wales fundou a Wikipedia.
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Aos 41 anos, Mark Pincus criou a Zynga. Ele era apenas um ano 
mais novo do que Robert Noyce quando criou a Intel.

O McDonald’s, a partir de uma pequena lanchonete em San Ber-
nardino, na Califórnia, transformou-se em um império global gra-
ças a Ray Kroc, um homem que, na época, tinha 52 anos — pouco 
menos que os 55 de John Pemberton quando inventou a Coca-Cola!

Mas, afinal de contas, o que faz o vírus do 
empreendedorismo despertar?

Muitas coisas. Pode ser uma dificuldade, como perder o emprego ou 
perder algum ente querido. Quem sabe uma pessoa que o inspira, 
o motiva e faz surgir o desejo de seguir passos semelhantes. Talvez 
uma experiência ruim em um trabalho ou mesmo uma ausência de 
propósitos na vida. Eventualmente uma oportunidade que fez seus 
olhos se arregalarem.

Os fatores são inúmeros e, possivelmente, o seu será único. Mas 
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acontecerá na hora em que tiver de acontecer. Se você perguntar 
para empreendedores como eles souberam “a hora certa”, a maior 
parte simplesmente dirá: “Aconteceu!”.

Veja o caso de Marcello Pesce, que trabalhou 22 anos em multi-
nacionais, passando pelas mais diversas áreas. Sentia-se realizado 
profissionalmente, era elogiado, e, quando estava chegando ao seu 
auge, o vírus empreendedor acordou. Ele decidiu então sair desse 
ramo e tocar um restaurante italiano.

Olhando para trás, posso afirmar que resolvi empreender quando per-

cebi que sempre fui um empreendedor. Durante 22 anos, como colabo-

rador de diversas empresas, agia como um. Sempre me fazia a seguinte 

pergunta: “Se essa empresa fosse minha, eu agiria dessa maneira?”. 

Essa postura me ajudou a criar maturidade empreendedora desde cedo. 

Quando a oportunidade apareceu, não tive dúvidas.

converse muito

Se você está em dúvida sobre se realmente é um empreendedor, a 
melhor dica é começar a estudar tudo o que cai nas suas mãos e con-
versar com muitos empreendedores, tantos quantos conseguir. Faça 
todo tipo de pergunta, sobre as benesses e as dificuldades, e veja se 
essa vida parece ou não fazer sentido para você.

Conversamos com centenas de empreendedores. Poucos pode-
riam ser chamados de “empreendedores natos”, aqueles que desde 
a infância já davam sinais claros de que seriam pessoas de negó-
cios. Não se sinta mal se, na sua infância, você nunca montou uma 
banquinha para vender picolé ou não ganhou dinheiro negociando 
jogos de video game com os amigos. A maior parte dos empreende-
dores nunca fez isso.

Aleksandar Mandić é um dos empreendedores mais notáveis do 
Brasil e precursor dos negócios de internet por aqui. Em 1990, sem 
graduação de ensino superior, ele saía da Siemens, onde tinha uma 
carreira, para criar a Mandic bbs. De lá para cá, muita coisa aconte-
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ceu. A empresa, que leva seu sobrenome, recebeu grandes investi-
mentos e se tornou uma das maiores da internet no final dos anos 
1990. Mandić a vendeu. Tornou-se sócio fundador do ig. Comprou 
a Mandic novamente. E depois a vendeu mais uma vez, por mais de 
100 milhões de dólares. Hoje, com mais de sessenta anos, ele con-
tinua empreendendo e toca um aplicativo chamado Mandic Magic, 
que ajuda as pessoas a compartilhar senhas de wi-fi. Perguntamos a 
ele: “Como saber se você nasceu para empreender?”. Preste bastante 
atenção na resposta:

Sabedoria é saber o que fazer; habilidade é saber como fazer; virtude 

é fazer. Ser empreendedor é fazer mais com menos, tirar de onde não 

tem e colocar onde não cabe, é ter iniciativa e “acabativa”! Iniciativa e 

“acabativa”: essa é a mais forte qualidade que tem que existir em você. 

Veja que há pessoas com boas ideias (iniciativa), mas na hora do “fazer” 

(“acabativa”) a coisa nunca fica pronta.

Uma boa ideia sem execução é uma ideia multiplicada por zero. É 

melhor uma má ideia implementada que uma boa ideia não acabada. 

Ser empreendedor é não ter medo. É errar, mas consertar rápido. Ser 

empreendedor é não desistir, é começar e depois recomeçar e depois 

recomeçar.

Definição de empreendedor em uma frase só com verbos: “Ser é po-

der fazer”. Então, vá lá e faça!

sei viver em uma montanha-russa?

A atividade empreendedora é um viver constante num sismógrafo 
de altos e baixos, uma variação intensa e brutal de emoções e expec-
tativas. É comum o empreendedor ir do inferno ao céu várias vezes 
durante o processo.

É preciso ter estômago, frieza e capacidade de viver com as incer-
tezas e as angústias que essa vida ocasiona.

Se você está acostumado com uma rotina previsível, programada, 
converse muito com amigos empreendedores para entender o que é 
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essa energia maluca de rally e veja se ela se encaixa no seu momento 
de vida.

Pegue o exemplo de Eduardo L’Hotellier, fundador da GetNinjas, 
que conecta prestadores de serviços a seus potenciais clientes. Ele 
já levantou mais de 7 milhões de reais em investimentos, mas, dois 
anos depois de ter fundado a empresa, confirma que empreender 
não é navegar no meio da calmaria:

Empreender criando inovação em qualquer área não é fácil. Na área 

de tecnologia, por exemplo, para cada novidade lançada com sucesso 

por uma empresa, há várias que não tiveram uma boa resposta do 

público.

A própria Apple passou por isso no lançamento de seu primeiro ta-

blet, em 1993. O Apple Newton foi um gigantesco fracasso da empresa, 

mas, como muitos sabem, a história mudou treze anos depois, com o 

lançamento do iPad.

Com o GetNinjas não foi muito diferente. A primeira versão de nossa 

plataforma não atendia às necessidades de nosso público e não tivemos 

os resultados esperados. Trabalhamos muito para adequar a platafor-

ma. Hoje temos um produto muito melhor do que tínhamos um ano 

atrás.

A chave para lidar com essa montanha-russa é já estar preparado 

para as quedas — com toda certeza elas acontecerão. Se você se prepa-

rar, ao menos será mais fácil se levantar e seguir em frente.

todo mundo precisa ser empreendedor?

Óbvio que não!
É muito bacana o fato de que empreender esteja se tornando 

um dos caminhos mais desejados no país, mas é claro que ser em-
preendedor não é melhor (nem pior) do que trabalhar na empresa 
de outra pessoa. O importante é você descobrir o que quer, qual é a 
sua energia. E, se empreender fizer parte disso, então, mãos à obra!

Por outro lado, se você concluir que não se adaptaria a esse dia a 
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dia ou que o momento ainda não chegou, relaxe, siga sua vida, cons-
trua seu futuro seja onde for. Não existe certo ou errado, só aquilo 
que o realiza e o que não o realiza.

Quando vemos pessoas que resolveram empreender apenas 
porque “é bacana e todo mundo quer”, percebemos que geral-
mente elas se dão muito mal. Não se acostumam com a incerteza 
constante que caracteriza essa rotina. Mas também vemos, é claro, 
gente que tem um emprego mas que já deveria estar empreenden-
do há tempos!

empreendedores, empresários e executivos

Esses três “E” significam a mesma coisa?
Apesar de terem características comuns, representam diferen-

tes vocações. Para falar sobre cada uma delas, convidamos Rogério 
Chér, consultor de carreira, professor de empreendedorismo na 
Fundação Getulio Vargas (fgv) e administrador.

Ser empresário enseja “ter a empresa”, isto é, expressa a relação de pro-

priedade com o negócio. Ser empreendedor, por outro lado, revela um 

conjunto de atitudes, quer o indivíduo seja, quer não seja o dono da 

empresa.

Assim, um profissional pode agir como empreendedor mesmo não 

sendo sócio da empresa. São os chamados intraempreendedores, ou 

empreendedores corporativos. Mas quais atitudes os revelam?

Farejar ativa e constantemente oportunidades, para antever cami-

nhos e escolhas, é um típico traço empreendedor. Olhar algo antes dos 

outros não significa perder-se em contemplação: o indivíduo avança na 

direção daquilo, ele age, e sua ação é para transformar uma ideia em 

um desafio, em uma realidade. Ele aprende fazendo, faz aprendendo. 

E, ao fazê-lo, provoca mudanças e inovações. Aquilo não será mais como 

antes depois de sua intervenção transformadora. Não perguntará se vai 

dar certo, mas seu foco será em “como” dar certo. Não se sente derro-

tado quando as coisas acontecem fora do previsto: encara erros como 
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aprendizados, corrige os planos e avança. Investe tempo e energia para 

engajar e inspirar os demais a seu redor em torno das iniciativas que 

enxerga como significativas, fazendo de tudo para que aquilo não pa-

reça uma aventura pessoal, mas algo com significado poderoso para os 

indivíduos e para o grupo.

E os executivos, como se encaixam nisso? Podem ser empreen-

dedores, tanto corporativos como donos de seus próprios negócios? 

Sim, caso seu comportamento seja convergente com as atitudes aci-

ma. Executivos são em geral focados em gestão. Gestores ocupam-se 

em planejar, dirigir, organizar e controlar. São mais “tocadores” de 

negócios, menos iniciadores de novos empreendimentos. Sentem-se 

mais adequados aos símbolos corporativos e se encaixam bem em 

contextos mais previsíveis e rotineiros. Pessoas com atitudes em-

preendedoras, todavia, buscam desafios o tempo todo, têm olhar 

transformador para tudo ao redor e acreditam no impacto de suas 

ideias e iniciativas.

Adicionalmente, o caminho para empreender por conta própria 

passa por separar “risco” e “desafio”. Empreendedor gosta de desafio 

e procura evitar riscos. A ideia de um indivíduo doido, que se atira na 

direção de altos riscos com coragem e ousadia, revela, essencialmente, 

um suicida, não um empreendedor. Empreendedores bem-sucedidos 

assumem riscos, sim, mas quando sabem que as chances de dar certo 

são maiores do que as de fracassar. Amam desafio e odeiam risco. Por 

isso, não descuidam do bom planejamento financeiro.

Por fim, há um ponto comum a empresários, empreendedores e exe-

cutivos: suas chances de sucesso dependerão do nível de intimidade 

deles consigo mesmos. Seu êxito dependerá do seu nível de autoconhe-

cimento, de quanta consciência têm sobre suas histórias de vida, valores 

pessoais, crenças, estilos, talentos e competências. Sua trajetória e seu 

êxito dependerão de quanto serão capazes de fazer do trabalho mais 

do que um conjunto de tarefas, atribuições e responsabilidades: seu 

sucesso estará na proporção de quanto seu caminho estará permeado 

de sentido, significado e propósito.
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