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ENQUETE Gestão

POR MARISA ADÁN GIL, COM MARINA SALLES

Pequenas Empresas & Grandes Negócios perguntou
a um grupo de empresários bem-sucedidos: se
pudesse voltar no tempo e falar com você mesmo
no comecinho do negócio, o que diria? Saiba aqui
quais conselhos eles gostariam de ter ouvido quando
estavam aprendendo a empreender

RETRATOS DA VIDA
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“Na juventude, ainda não
desenvolvemos o que eu chamo
de compasso de espera. Um filho
demora nove meses pra nascer, uma
safra de milho leva cinco meses
para crescer, manga só dá uma
vez por ano. Seria bom saber disso
quando eu era jovem. Mas essa
maturidade só vem com o tempo.”
BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS FILHO,
hoje com 54 anos, na foto aos 21,
presidente do Grupo Rubaiyat

“Mesmo que
pudesse, não
mudaria nada na
minha carreira.
Sempre andei em
ritmo acelerado.
Para os que estão
começando,
diria para ter
ousadia. Enxergar
oportunidades
e concretizá-las.
Saber que aquilo
que você está
fazendo agora vai
ser realizado de
forma diferente
no futuro. O
desafio é pensar
os caminhos.”
LAÉRCIO COSENTINO,
hoje com 53 anos, na foto
aos 23, CEO da Totvs

“Quando tinha
20 anos, eu via
o meu negócio

como uma rede
pequena, e

isso interferiu
na maneira

como direcionei
os recursos

financeiros. Se
pudesse, me

aconselharia a
pensar na Casa

do Construtor
com mil lojas.

O custo de
sonhar grande
é o mesmo de

sonhar pequeno.”
ALTINO CRISTOFOLETTI,

hoje com 54 anos,
na foto aos 20, fundador

da Casa do Construtor

“O conselho que
eu daria para mim

mesma seria investir
em capacitação e

aprimorar ao máximo
as minhas habilidades

como gestora. Estar
disposta a trabalhar

muito e se empenhar
para que os resultados

sejam positivos faz
toda a diferença,

seja qual for o seu
segmento.”

RITA POLI, hoje com 54 anos,
na foto aos 20, fundadora

do Big X Picanha
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“Eu diria para o jovem
Marcelo se preparar para
o mundo globalizado. Não
perderia a oportunidade
de estudar outras línguas
e experimentar culturas
diferentes, conciliando
tudo isso à minha prática
profissional.”
MARCELO ALECRIM,
hoje com 48 anos, na foto aos 32,
presidente da Ale Combustíveis

“O melhor conselho que eu
poderia ter dado para mim
mesmo seria me cercar de
profissionais de qualidade.
Quando você começa um
negócio sem dinheiro, muitas
vezes opta por economizar nos
recursos humanos. Mas investir
na equipe faz o negócio crescer
com mais velocidade.”
FERNANDO MASSI, hoje com 40 anos,
na foto aos 21, fundador da Ortodontic Center

“Quando tinha 20 anos, eu era muito
impetuoso. Esse é o momento ideal
para você tentar inovar, por isso acho
importante ter disposição para arriscar.
Mas diria para não ter tanta ansiedade,
esperar a hora certa de agir.”
RICARDO JOSÉ ALVES, hoje com 42 anos,
na foto aos 20, fundador da Griletto

“Comecei a
trabalhar com o
meu pai quando

tinha dez anos de
idade. Ele abriu a

primeira loja do
Rei do Mate em
1978. Então, se

pudesse, gostaria
de voltar no tempo

e fazer tudo de
novo, agora com

mais experiência. A
gente aprende com

os erros e eles nos
fortalecem.”

ANTÔNIO CARLOS
NASRAUI, hoje com 47 anos,

na foto aos 25, diretor
comercial do Rei do Mate

“Eu gostaria de ter ouvido mais
o que os meus pais diziam. Só

mais tarde fui perceber o quanto
é importante prestar atenção

nos conselhos dos mais velhos,
daqueles que já superaram

dificuldades. Você deve
beber dessa sabedoria.”

WILSON GIUSTINO,
hoje com 54 anos, na foto aos 18,

presidente do Cebrac
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“Se eu pudesse voltar
ao passado, buscaria

ser menos ansioso.
Acredito que isso teria

contribuído para que
eu enfrentasse os

momentos difíceis
com mais serenidade e

menos tensão.”
FERNANDO SIMÕES,

hoje com 46 anos, na foto aos 25,
presidente da JSL

“Se eu pudesse
conversar com o Artur
dos primeiros tempos,
diria para investir mais
nas relações pessoais
e no engajamento dos

colaboradores. Quando
você está sozinho, os

riscos são maiores
e os caminhos,

mais difíceis.”
ARTUR GRYNBAUM,

hoje com 45 anos, na foto aos 20,
presidente do Grupo Boticário

“Gostaria de ter
aprendido a lidar com
a gestão de pessoas
mais cedo. Hoje sei
que esse é o nosso
grande ativo, por isso
vejo a importância
de valorizar, motivar
e desafiar a equipe.
Foi um aprendizado
contínuo, que levou
muitos anos.”
MARCO STEFANINI,
hoje com 53 anos, na foto
aos 22, presidente da Stefanini

“No início, eu não
tinha a dimensão
daquilo em que
a empresa iria se
transformar. Como
crescemos muito
rapidamente,
demorei para
entender que
precisava de mais
gente. Então, diria
a mim mesmo para
pensar no futuro de
maneira estratégica
e investir na
formação de
uma equipe.”
CELSO LA PASTINA,
hoje com 55 anos,
na foto aos 18,
presidente da La Pastina

“O empreendedor
costuma ser bastante
intenso e muitas vezes
não vê que a vida precisa
de um certo balanço.
Meu conselho para mim
mesmo seria encontrar
um equilíbrio entre
o lado profissional,
o pessoal e o familiar.
Focar no trabalho
em detrimento de
todo o resto não
é o caminho para
a felicidade.”
RUBENS MENIN,
hoje com 58 anos, na foto aos 32,
presidente da MRV Engenharia

“Quando eu tinha 20 anos, a palavra
empreendedor não existia. Então, fui um dos
primeiros a me aventurar, mesmo sem saber
onde estava pisando. Se eu pudesse voltar
no tempo, diria para mim mesmo que não
é preciso ter medo. Se for preciso quebrar a
cara, vá em frente. No final, vai valer a pena.”
ELOI D’ÁVILA, hoje com 64 anos,
na foto aos 23, presidente do Grupo Flytour
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