DOSSIÊ

O compromisso
é conseguir
Em entrevista exclusiva, Howard H. Stevenson define o
espírito empreendedor como uma atitude forte perante
o risco e a busca contínua de oportunidades que estejam além
dos recursos disponíveis
Para começar, que definição de “espírito empreendedor” o sr. prefere?
Minha definição favorita é “a busca de oportunidades além dos recursos de que normalmente se dispõe”. Ao darmos aulas sobre o espírito empreendedor, o que de fato
queremos dizer é: O que é uma oportunidade? Como se calculam os recursos necessários?
Como conseguimos controlar esses recursos quando nem sequer dispomos deles? Essa
definição é operacional. A outra definição é a do empreendimento em si.
Mas, para ter sucesso, é necessário injetar o material genético do espírito empreendedor
–uma espécie de atitude perante o risco, o negócio justo, a relação com o cliente e coisas
desse tipo.

Sinopse

É possível desenvolver em alguém o espírito empreendedor ou se trata de algo inato?
Eu diria que há, sim, pessoas que não conseguem ser empreendedoras. Por exemplo, se
alguém tiver dificuldade de se comunicar com os demais, é muito difícil que se torne um
empreendedor.
Mas acredito que, se forem dadas certas condições a um indivíduo, é possível ajudá-lo a
desenvolver novas habilidades. O básico é que essa pessoa possua capacidade de comunicação, seja inteligente, trabalhadora e conheça o terreno no qual terá de se movimentar.

O sucesso de um empreendimento inovador
não depende de uma “mágica” e sim de uma série
de fatores e condições –tanto pessoais como do
negócio– que os líderes desse tipo de projeto devem
levar em consideração antes de iniciá-los. Isso é
o que sugere Howard H. Stevenson, renomado
especialista em gestão empreendedora, que
desenvolve sua atividade acadêmica na escola de
administração de empresas da Harvard University.
Em entrevista exclusiva a HSM Management,
Stevenson descreve os fatores que estimulam a
formação de um espírito empreendedor e observa,
a partir de diversos ângulos, a construção de
um empreendimento num contexto de mudança
e de risco. A entrevista é de Viviana Alonso.
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Em O Limite da Ambição, James Champy e Nitin Nohria (veja artigo nesta edição) afirmam que a ambição
é a raiz da verdadeira aliança. Qual é a raiz do verdadeiro espírito empreendedor?
A busca das oportunidades, como já disse, é um elemento inerente ao espírito empreendedor e também está
relacionada com a ambição. Aparentemente, uma condição necessária é que tenha havido certo grau de insatisfação na vida pessoal do empreendedor.
Se observarmos com atenção, veremos que é muito pouco provável que surjam empreendedores do seio de famílias abastadas, e isso se deve ao fato de que nelas não
ocorre esse tipo de insatisfação.
O sucesso é, provavelmente, o resultado de uma neurose: quero algo que não tenho e desejo mostrar ao
mundo que posso consegui-lo. As pessoas que realizam algo assombroso não se caracterizam pela adaptação à sociedade.

DOSSIÊ
Como se pode ensinar alguém a buscar oportunidades?
Não se ensina; simplesmente se pode ajudar as pessoas a identificar uma oportunidade.
Muitos querem entrar no negócio gastronômico, porém, se analisarmos os princípios básicos
da economia de um restaurante, perceberemos quanto é difícil ter sucesso nessa atividade. A
quantidade de auxiliares é limitada; a mercadoria é perecível; se não houver clientes, tudo
que compramos vai para o lixo; se não comprarmos e vierem muitos clientes, estaremos em
maus lençóis; e assim por diante.
Como se vê, há uma série de parâmetros que tornam esse um negócio muito difícil. O que
tratamos de ensinar sobre a busca de oportunidades é a diferença entre uma idéia e uma
oportunidade. O que buscamos é que se entenda o modelo econômico básico subjacente a
um negócio bem-sucedido e se saiba o que fazer para que outras pessoas, além de si próprio,
vejam a oportunidade e confiem nela.
Por exemplo: costumo dizer a meus filhos que estou disposto a colocar 50% do dinheiro
de que precisam para alcançar algo que desejam se antes encontrarem alguém que creia
em sua idéia. Como pai, não posso dizer a eles que sua idéia é idiota, porque isso os magoaria profundamente.
Existe uma velha história de um cientista que havia descoberto a comida perfeita para
cães, com os nutrientes na proporção exata. Foi visitar um grande empreendedor, que colocou a comida no chão e chamou seus cachorros, mas os animais nem a provaram. “Sinto
muito”, disse o empreendedor, “mas, se os cachorros não comem, não é comida para cachorros”. Devemos compreender que algo pode ser perfeito em todos os sentidos, porém, “se os
cachorros não comem, não é comida para cachorros”.
Na década de 1980, o sr. citava a Apple e a Lotus como exemplos de espírito empreendedor. Dez anos depois, essas duas empresas passaram por momentos de crise que levaram à venda da segunda e à reestruturação da primeira. O que aconteceu?
Antes de mais nada, é natural que as mudanças no contexto afetem as empresas. A questão é como reagimos à mudança. Conheço muito bem Mitch Kapor, o fundador da Lotus.
Em 1984, ele sabia que Bill Gates ficaria com tudo. E parte do que aconteceu à Lotus foi
porque Mitch concluiu que Gates ficaria com tudo. Vendeu a Lotus bem cedo e ganhou
muito mais dinheiro depois, porque foi um dos investidores que fundaram a RealNetworks.
Mitch tem a capacidade de ver o que está acontecendo e de agir em função disso. Ele disse
simplesmente: “Bill Gates, com sua personalidade tão competitiva, terminará destruindo a todos”, e assim aconteceu. Jim Manzi assumiu o lugar de
Mitch e fez um bom trabalho, porém creio que não teve o pique necessário.
A Apple é outro exemplo muito interessante, porque a missão original
da empresa era oferecer algo que não existia no mercado. Contudo, logo
se tornaram arrogantes demais.
A diferença entre a Apple e a Microsoft é que a Apple disse que só os
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DOSSIÊ
“Segundo
pesquisa, tanto
a falta como
o excesso de
dinheiro e de
informações
ameaçam o
sucesso do empreendimento”

de reconhecer quando se erra. A pessoa deve levantar-se de manhã e dizer: “Vou desafiar o
mundo”; é preciso crer em si próprio.
O que não podemos permitir-nos é enganar a nós mesmos. Se o mundo diz que estamos
equivocados, é melhor nos adaptarmos. Os grandes empreendedores se adaptam: obtêm
informações do ambiente em que transitam e reagem modificando sua conduta. No caso
da Apple, eles não mudaram de conduta e fracassaram.
No coração de uma empresa atuam forças contraditórias: as que impulsionam a mudança e as que tendem a não inovar. Como se atinge o equilíbrio?
Observe os indivíduos que andam sobre um cabo de aço e preste atenção em como eles
mantêm o equilíbrio: conseguem fazê-lo graças ao peso dividido no extremo de seus braços. Se o peso estivesse somente no centro de seu corpo, não conseguiriam fazê-lo.
Quanto à ação do empreendedor, tudo se reduz a manter a tensão necessária entre dois
pólos concorrentes. Se tiver sucesso, terá de se preocupar com os recursos. Contudo, vai
querer também continuar a ter sucesso, e para isso deverá manter o foco nas oportunidades.
Não foi Nietzsche que disse que o verdadeiro gênio é o que consegue desenvolver pensamentos contraditórios simultaneamente? Em muitos casos, agir como um empreendedor
pressupõe o reconhecimento constante de que se trata de um ato de equilíbrio: tenho isto e
aquilo; quero atender meus clientes, mas também quero obter um lucro por fazê-lo. Aqui é
que aparece uma contradição: posso oferecer um negócio mais conveniente a meus clientes
se baixar meus preços, mas se os reduzir demais não poderei manter a viabilidade da empresa. Essa tensão dinâmica é o mais importante, sempre.
O sr. mencionou a busca de oportunidades, além dos recursos disponíveis. Existe uma
relação entre a quantidade de recursos destinados a um empreendimento e seu sucesso?
Segundo uma pesquisa, tanto a falta como o excesso de dinheiro representam ameaças
para o sucesso dos empreendimentos. O mesmo acontece com os níveis de complexidade da
informação: ambos os extremos são perigosos. Algumas grandes empresas não se preocupam
com os gastos, pois se sentem respaldadas por seus recursos consideráveis. Mesmo assim,
correm o risco de sofrer uma derrota humilhante.
Os recursos constituem uma variável com a qual se deve lidar com certa flexibilidade. Ao
enfrentar um empreendimento, o líder do projeto dirá: “Não se preocupem com os recursos; conseguirei o necessário”. Mais tarde, se a atividade começar a ter sucesso, avisará:
“Ainda não estamos dando lucro; não podemos agir tolamente, pois podemos acabar com
todos os nossos recursos”, e implantará um sistema de ajuste orçamentário.
O mesmo acontece com as informações. Em um empreendimento da Internet, há milhões de caminhos diferentes a seguir. O importante é que o empreendedor consiga decidir. “Esta é nossa estratégia, estas são as coisas que faremos, e há 999 mil coisas
que ‘não’ faremos.” E que, quando começarem a aparecer possibilidades de sucesso, afirme: “Muito bem; estamos no caminho certo, mas agora devemos concentrar-nos no processo de planejamento estratégico”. Esse processo nos levará a perguntar se contam com
o ambiente adequado e os recursos necessários e se conhecem suficientemente bem seus
clientes.
Há uma empresa nos EUA, a Landmark, que tem um sucesso incrível, é lucrativa e, justamente por isso, constantemente se pergunta se está fazendo o que é certo. A gerência sênior
dedica bastante tempo e energia pensando se conhece os clientes e se essa base aumentou ou
diminuiu. O que querem com isso é que seu pessoal não suponha que, porque atualmente
têm sucesso, continuarão tendo. Há um questionamento permanente: “Estou fazendo o que
é certo?”
À medida que uma empresa cresce e perde o entusiasmo inicial, como mantém uma
atitude de questionamento permanente?
Existe a pressuposição de que perder energia é um estado natural. Contudo, o segredo
está, primeiramente, na seleção do pessoal e, em segundo lugar, no tipo de resultado que a
alta gerência considera satisfatório.
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“Existe mais
de um canal de
financiamento:
o capital de risco,
o angel investor
(pequeno
investidor
individual), a
família, os
amigos e os
ingênuos”

A questão é como se posicionar em mercados dinâmicos. A escolha dos mercados faz com
que uma pessoa continue viva, dizendo a si própria “não posso afrouxar”. Como acontece na
política, sempre convém buscar uma ameaça, porque é uma forma de unir as pessoas.
Nos últimos tempos, todas as oportunidades parecem girar em torno da Internet. Em
que outras áreas o sr. vê oportunidades para empreendimentos inovadores?
Nas comunicações, no setor de assistência à saúde, na educação. Veja o que acontece no
Brasil, por exemplo. Imagine o desafio que seria para esse país alcançar os níveis de escolaridade dos Estados Unidos. Pense na quantidade de instituições de ensino que seriam
necessárias para conseguir isso. Há uma enorme tarefa pela frente, que não poderá ser
realizada da maneira tradicional. Hoje, com as ferramentas de comunicação e de distribuição maciça da informação de que dispomos, começa a ser possível proporcionar um alto
nível de ensino à população, porém o que acontece é que ainda não sabemos como fazê-lo.
Pense nas oportunidades que a China oferece. Quantos milionários você acha que há
naquele país gigantesco? Talvez não haja muito mais de 1 milhão de indivíduos que tenham acima de US$ 1 milhão. Uma quantidade muito reduzida se levarmos em conta que
a população ultrapassa em muito 1 bilhão de pessoas. Possivelmente há na China cerca de
900 milhões de habitantes, em cidades do interior do país, que não receberam uma boa
educação secundária.
Outra área é a de assistência à saúde. Quantas pessoas, na maioria dos países da América
Latina, possuem acesso a informações sobre cuidados com a saúde, para não dizer um bom
serviço de saúde? Então, observemos quais são as necessidades tradicionais que não estão
bem atendidas. Se conseguirmos encontrar a forma de atender a essas necessidades obtendo
lucro, haverá uma boa oportunidade.
A comunicação, o transporte e a logística serão outros fatores-chave. Lembro-me de um
projeto que encetamos uma vez na Tanzânia, o terceiro país mais pobre do mundo; embora
tenhamos perdido dinheiro, ainda acho que foi uma boa idéia. Queríamos oferecer um serviço de telefonia e, como não podíamos instalar cabos de cobre em casas tão precárias, decidimos implantá-lo com sistemas públicos sem fio que utilizavam cartões. Não funcionou; contudo, se levarmos em consideração que 90% do país é rural e não tem acesso às comunicações, significa que ele nem sequer pode começar a pensar em entrar no segundo mundo.
Com as comunicações sem fio, o processamento digital de sinais e a energia solar, haverá
muitas possibilidades de mudar essa situação num futuro próximo.
Pensemos ainda em outras coisas que mudarão. Por exemplo, a edição de livros. Com
qualquer forma de “livro eletrônico”, o custo marginal dos dados será igual a zero. Desse
modo, poder-se-ia aumentar a alfabetização em cada vilarejo, sem necessidade de distribuir livros palpáveis.
Como se financiam os empreendimentos inovadores?
O capital de risco ainda financia tudo que for de Internet e comunicações. Se você
tiver uma grande idéia para desenvolver no setor de comércio varejista, seguramente
terá dificuldade em encontrar financiamento. Os investidores de risco vêm-se concentrando demasiadamente em colocar dinheiro em segmentos muito estreitos do mercado.
Mas devo também dizer que, nos Estados Unidos, muitas pessoas que ganharam fortunas
nos últimos 15 anos se converteram em angel investors (investidores que apóiam e mantêm
com investimento pessoal pequenos empreendimentos). Esses investidores, cujo número cresce
dia a dia, estão colocando cada ano muito mais dinheiro do que investiam os capitalistas de
risco alguns anos atrás.
Então, existe mais de um canal de financiamento: de um lado está o capital de risco;
do outro, o financiamento trazido por um angel investor. Os angel investors estão na dianteira em áreas que não são de alta tecnologia. Essa sempre foi a forma dominante de
financiamento para os empreendimentos não-tecnológicos, superando em três a quatro
vezes o capital de risco.
Ainda devo lembrar que a família, os amigos e os ingênuos também são financiadores
muito importantes. Nós os chamamos de os “3 Fs” nos EUA (family, friends, fools).
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Como se pode fomentar o espírito empreendedor?
No caso das empresas, o primeiro passo é aceitar o risco. No caso dos líderes, cabe-lhes
demonstrar seu compromisso com a inovação e sua disposição de correr riscos. Também
devem estar dispostos a aceitar que não terão em suas mãos todas as respostas no momento
de começar a agir. Eles têm de se atrever a experimentar.
Um dos problemas que surgem é que muitas empresas estão satisfeitas com o próprio
desempenho; seus dirigentes acham que já chegaram lá e não precisam levantar-se toda
manhã preocupados com o que acontecerá nesse dia. Se alguém quiser estimular seu espírito
empreendedor, é melhor que acorde com um pouco de medo. Quanto mais sucesso tiver,
mais fácil será levantar-se e dizer: “Está tudo bem; vou pescar” ou “Não quero que ninguém
me interrompa enquanto estiver jogando uma partida”. Se a alta direção agir assim, logo esse
padrão será adotado por toda a organização.
Em que condições se desenvolve o espírito empreendedor?
Consegui identificar, embora não cientificamente, quatro condições que favorecem seu
desenvolvimento:
maior mobilidade de recursos,
reinvestimento na comunidade,
comemoração do sucesso alheio e
valorização da mudança.
Quando se analisam as características dos países nos quais o espírito empreendedor dá
resultados, observa-se que seus mercados de capitais são abertos e seus mercados de produtos
e sua força trabalhista são livres. A Índia, por exemplo, “vende” engenheiros de sistemas.
Quanto à segunda condição, basta ver o que ocorre nas comunidades de imigrantes
chineses: primeiro investem em seu negócio, logo no de sua família, depois no negócio do
primo e continuam com o dos parentes do pai. O mesmo ocorre nas comunidades judias,
coreanas, armênias. Investem, em primeiro lugar, dentro da respectiva comunidade. Atualmente a comunidade de alta tecnologia possui o mesmo comportamento. Muitos analistas
afirmam, até, que uma condição para o sucesso dos novos empreendimentos é que os funcionários sejam donos do negócio, pois a grande mobilidade existente os estimula a buscar
outras oportunidades e ir embora.
A terceira condição é a comemoração do sucesso alheio. Nos últimos quatro anos os
meios de comunicação começaram a comemorar o sucesso dos empreendedores. Algumas
empresas ponto.com se transformaram em estrelas, e os empreendedores recebem o reconhecimento de instituições de prestígio, algo impensável cinco anos atrás. Por que essas
instituições reconhecem os empreendedores? É como perguntar-se por que assaltar um
banco. A resposta é muito simples: porque é aí que está o dinheiro. As instituições vêem nos
empreendedores bem-sucedidos potenciais líderes bem-sucedidos.
E a última condição está relacionada com a grande tendência atual para a mudança. Há 25
anos ninguém se importaria com a queda da Nasdaq. Hoje, em todo o mundo, fala-se de
mercados livres e abertos. Até muitos governos estão dizendo: “É preciso mudar, e o que é
necessário é espírito empreendedor”.
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