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Um livro para uma nova geração de líderes
empreendedores — no mundo todo

Uma era de incerteza e
extraordinária oportunidade

A revolução do empreendedorismo nos Estados
Unidos ao longo dos últimos 40 anos teve um impacto extraordinário sobre o cenário cultural e econômico daquele país. Algo semelhante vem ocorrendo
no Brasil nos últimos 20 anos. Embora sempre haja
oportunidades de melhoria e inovação, o estilo americano de empreendedorismo voltado para a oportunidade estimulou uma revolução empreendedora no
mundo todo e não foi diferente no caso do empreendedorismo brasileiro.
A tecnologia certamente exerceu um papel importante nesse fenômeno global. Em 2009, havia mais de
1,7 bilhão de usuários da Internet no mundo, sendo
que cerca de 67 milhões deles estavam no Brasil, um
número que deverá se multiplicar nos próximos anos.
Até mesmo na minúscula Islândia, 86% dos lares estão
conectados. Os aplicativos para iPod e iPhone renderam
$200 milhões ao mês em média para a Apple em 2009
e mais de 300 mil iPads foram vendidos no dia de seu
lançamento em abril de 2010. O empreendedorismo e
a Internet continuam a horizontalizar o mundo em um
ritmo estarrecedor. Nesse processo, ambos estão espalhando campos férteis de oportunidades que estão sendo cultivados e aproveitados em todos os continentes.
Em nossos papéis de alunos, professores, pesquisadores, observadores e participantes nessa revolução estonteante, vemos que a adoção global do pensamento
empreendedor está ficando exponencialmente maior
e mais rápida. Esse novo pensamento empreendedor,
que valoriza cada vez mais os modelos sustentáveis,
agora também está afetando as estratégias de corporações globais e do mundo sem fins lucrativos. A era
de ouro do raciocínio do empreendedor, da criação e
captura de valor e da filantropia está aqui; e podemos
apenas imaginar o impacto positivo que ela terá nos
anos que estão por vir.

O novo milênio está sendo definido por desafios e
incertezas no mundo todo, assim como pelas enormes
oportunidades geradas pela tecnologia, pelas comunicações globais e pelo crescente impulso de desenvolver
novas empresas sadias e sensíveis em termos sociais,
econômicos e ambientais. Assim como ocorreu com
as gerações anteriores, os empreendedores nessa arena enfrentam o ato de malabarismo supremo e que
exige muita perícia: como equilibrar simultaneamente
as insaciáveis exigências do casamento, da família, da
nova empresa e dos serviços comunitários e ainda ter
tempo para o prazer e a paz pessoais?

Um livro sobre o processo empreendedor
Criação de novos negócios trata do verdadeiro processo de iniciar uma nova empresa, fazê-la crescer, realizar uma colheita bem-sucedida e começar de novo.
Existe uma quantidade substancial de conhecimentos, conceitos e ferramentas que os empreendedores precisam conhecer — antes, durante e depois de
mergulhar na start-up — se quiserem usar as chances
a seu favor. Acompanhando a explosão do empreendedorismo, tem havido um aumento significativo nas
pesquisas e no conhecimento sobre o processo empreendedor. Muito do que já se sabia anteriormente foi
reforçado e aperfeiçoado, mas surgiram novos desafios
e inúmeros novos insights. Criação de novos negócios é
o produto da experiência e de uma considerável pesquisa nessa área — enraizado na aplicação ao mundo
real e aperfeiçoado em sala de aula.
A estruturação e o fluxo deste livro são voltados
para a criação de conhecimentos, habilidades e percepções. De maneira pragmática — através de textos,
estudos de casos e exercícios práticos —, os leitores,

01.06.10 21:47:10

sejam eles alunos ou empreendedores em potencial,
empresários ou empreendedores do próprio negócio,
são levados a descobrir aspectos fundamentais do
empreendedorismo, e que níveis de competências,
conhecimento, experiência, atitudes, recursos e relacionamentos são necessários para buscar diferentes
oportunidades empreendedoras. Não há substituto
para a prática — iniciar de fato uma empresa. Mas,
tirando isso, é possível expor os leitores a muitas das
questões vitais e imergi-los em experiências de aprendizagem fundamentais, como a autoavaliação crítica e
o desenvolvimento de um plano de negócios.
A notícia empolgante é que você pode aprender
com as experiências, o conhecimento e a sabedoria
de outras pessoas; você não precisa aprender tudo na
prática. Se isso acontecesse, não seria o caso de todo
mundo ser bem-sucedido como empreendedor? Além
do mais, insistir em aprender tudo do zero também
levaria muito mais tempo e dinheiro! Ao se envolver
totalmente com o material deste livro — as análises,
o questionamento e a prática necessários para os casos, exercícios, tarefas, e discutir tanto dentro quanto
fora da sala de aula —, você pode reduzir significativamente sua curva de aprendizado, reduzir seu risco
e seu sofrimento e conquistar muito mais com suas
subsequentes experiências práticas.
Este livro é dividido em cinco partes. As Partes I a IV
detalham as forças propulsoras do empreendedorismo:
reconhecimento de oportunidades, o plano de negócios, o fundador e a equipe, e necessidade de recursos.
A Parte I descreve a revolução no empreendedorismo
global e aborda o pensamento exigido para se enfrentar essa busca extremamente desafiadora e gratificante. A Parte II delineia o processo pelo qual verdadeiras
oportunidades — e não apenas ideias — podem ser
descobertas e selecionadas. Essa seção examina o tipo
de oportunidade em torno da qual empresas com mais
alto potencial podem ser construídas (com riscos aceitáveis e compensações), empresas sustentáveis e oportunidades para o empreendedorismo social. A Parte III
refere-se à liderança empreendedora, à criação da equipe e à ética pessoal. A Parte IV trata das franquias como
veículo empreendedor, otimização de recursos, finanças para empreendimentos e angariamento de fundos.
O livro termina com uma seção dedicada a estratégias
para o sucesso, administração do crescimento rápido e
questões relacionadas à colheita.
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Depois de entender como empreendedores de sucesso pensam, agem e atuam, você poderá estabelecer
metas para estimular essas ações, atitudes, hábitos e
estratégias. Criação de novos negócios desafia você a refletir sobre o processo de se tornar um empreendedor
e tenta capacitá-lo a mergulhar na dinâmica de criar
uma empresa e fazê-la crescer. O livro aborda questões
práticas como as seguintes:
Quais são meus verdadeiros talentos, pontos fortes
e pontos fracos? Como posso explorar meus talentos e
pontos fortes e minimizar meus pontos fracos? Como
posso reconhecer quando uma oportunidade é mais do
que apenas uma boa ideia, e se ela se encaixa no meu
pensamento, nas minhas capacidades e nas minhas metas de vida? Por que algumas empresas crescem rapidamente e chegam a vender vários milhões de dólares,
mas depois tropeçam e nunca chegam a ter mais do
que um único produto? Quais são as principais tarefas
e obstáculos ao se buscar uma oportunidade e construir
a empresa? De quanto dinheiro eu preciso, e quando,
onde e como posso consegui-lo em termos aceitáveis?
Que fontes, estratégias e mecanismos de financiamento
eu posso utilizar ao longo do processo — desde a fase
de pré-lançamento, durante a etapa inicial de crescimento da minha empresa, até a colheita?
Quais são os recursos mínimos de que preciso para
poder controlar a oportunidade, e como posso fazer
isso? É necessário um plano de negócios? Se for, de que
tipo, e como e quando devo desenvolver um? De que
forma eu devo criar ou agregar valor para conseguir
um fluxo de caixa positivo e para desenvolver opções
de colheita? Quanto vale a minha empresa, como faço
para negociar e do que devo abrir mão em termos de
participação no negócio? Quais são as transições críticas na administração empreendedora quando uma
empresa cresce de $1 milhão para $5 milhões ou para
mais de $25 milhões em vendas?
Quais são algumas das armadilhas, campos minados e perigos que eu devo antecipar, para os quais
devo me preparar e a quais devo reagir? Que contatos
e relacionamentos eu preciso acessar e desenvolver?
Eu sei o que conheço e o que desconheço, e sei o
que fazer com isso? Como posso desenvolver um plano empreendedor pessoal para adquirir a experiência
de que preciso para ter sucesso? Qual o nível de criticidade e sensibilidade da temporização de cada uma
dessas áreas? Por que o empreendedorismo e a lide-
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rança empreendedora parecem cercados de paradoxos
conhecidos dos empreendedores, tais como:
• Ambiguidade e incerteza versus planejamento e
rigor?
• Criatividade versus análise disciplinada?
• Paciência e perseverança versus urgência?
• Organização e administração versus flexibilidade?
• Inovação e rapidez de resposta versus sistematização?
• Contenção de riscos versus administração de riscos?
• Lucros no curto prazo versus patrimônio de longo prazo?
Os modelos de Criação de novos negócios são úteis não
apenas como um abrangente livro-texto para um curso
de empreendedorismo na graduação, mas também es-
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tão adequados a um currículo de pós-graduação, cursos
de MBA ou programas de extensão. Desde o final da
década de 1990, por exemplo, o Babson College tem
estabelecido o padrão para a educação empreendedora
com uma abordagem baseada no modelo de processo
empreendedor deste livro. Este programa integrador
tem sido um importante fator para manter o Babson
College no topo das escolas de empreendedorismo do
mundo. Agora, com uma customização minuciosamente estudada e adaptada à realidade brasileira, esperamos
que Criação de novos negócios atenda aos seus anseios
empreendedores, seja como aluno, empreendedor ou
professor. Por fim, cabe ressaltar que um conjunto significativo de material complementar (estudos de casos,
textos, exercícios, vídeos, apresentações etc.) está disponível para consulta e download nos sites: www.elsevier.
com.br/josedornelas e www.josedornelas.com.
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De interesse especial para educadores de empreendedorismo

Acreditamos que podemos mudar o mundo de maneira positiva através do ensino de empreendedorismo.
Em 1984, dois dos autores lançaram o Simpósio para
Educadores de Empreendedorismo (SEE – Symposia
for Entrepreneurship Educators) para ensinar educadores de instituições do mundo todo. Desde então, essa
iniciativa tornou-se uma referência mundial, pela qual
passaram mais de 1.640 acadêmicos e empreendedores
de 477 diferentes instituições acadêmicas, organizações
governamentais e fundações de 49 países. No Brasil, te-
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mos empreendido iniciativa similar com workshops de
Ensino de Empreendedorismo promovidos em várias cidades brasileiras pela editora Campus/Elsevier em parceria com a Empreende. Temos o compromisso de ajudar
faculdades e universidades a desenvolverem currículos
de empreendedorismo criativos e inovadores, aumentar
a eficácia dos programas e desenvolver as habilidades de
ensino dos professores e empreendedores interessados em
ensinar em meio período ou período integral. Saiba mais
a respeito dessas iniciativas em www.josedornelas.com.
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