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Cabeça, Bolso e Coração.

Luiz Felipe Pateo (*)

Há um mês, mais precisamente entre os dias 5 e 
8 de outubro, nós dos Empreendedores Com-

pulsivos participamos ativamente, por mais um ano 
seguido, da Feira do Empreendedor  SEBRAE aqui 
em São Paulo. 

Durante os 4 dias do evento impactamos diretamen-
te pouco mais de 2 mil pessoas com 3 atividades: uma 
palestra do fundador dos Compulsivos, Alessandro 
Saade, uma palestra minha e 12 seções de workshop 
(3 por dia) e que contamos com a colaboração e ex-
pertise de alguns dos membros dos Empreendedores 
Compulsivos. 

Foi justamente nestes workshops, felizmente todos 
lotados, que confi rmamos a importância da  nossa 
vocação  e nosso propósito: 

“Nosso desafi o  é EDUCAR, DESAFIAR, EM-

PODERAR e TRANSFORMAR os empreendedo-

res PME’s brasileiros por meio de experiências 

colaborativas e lúdicas, de alto impacto de 

forma presencial ou virtual. Usamos a edu-

cação como meio de transformar as pessoas, 

as empresas e o ambiente onde elas atuam.”

Dentre os mais de mil participantes destas seções, 
havia o mais variado perfi l: gente que já tinha um negó-
cio relativamente consolidado, que estava montando 
/ planejando um negócio, gente  que tinha um negócio 
há pouco tempo e ainda buscava pela consolidação 

e, por fi m, gente que precisa urgentemente de uma 
nova fonte de renda e, por isso, queria entender um 
pouco desse tal de “empreendedorismo”. 

Ao longo de uma hora de atividade, os participantes 
eram guiados a realizar duas das dez etapas da Jornada 
do Empreendedor Compulsivos, nossa metodologia 
de modelagem de negócios, criada há mais de 10 anos 
por nosso fundador em suas aulas de Pós- Graduação. 
(saiba mais em: jornada.compulsivos.org)

Uma das etapas trabalhadas, faz parte do primeiro 
dos cinco estágios da Jornada (Você) e que trata 
justamente do tripé da decisão de Empreender: 
Cabeça, Bolso e Coração. 

Cabeça - é o seu lado racional. Aqui você deve 
refl etir e responder as razões de querer empreender: 
para ter uma maior fl exibilidade de horário, para 
buscar uma nova fonte de renda,  para não ter chefe, 
para poder cuidar de familiares, etc. 

Coração – é o seu lado emocional. Por que você 
escolheu empreender neste segmento específi co? É 
porque você adora fazer doces ou cozinhar, porque 
tem um talento fantástico para desenhar roupas, 
porque apreendeu tudo que sabe de informática 
com seu pai, etc.

Bolso – É a junção da cabeça e do coração. É 
onde a conta tem que fechar. Ou seja, as razões 
racionais que me levam a empreender, somadas as 
razões emocionais do porque escolhi certo tipo de 
empreendimento (doceria, confecção, barbearia, 
consultoria....) são sufi cientes para gerar a receita que 
preciso para garantir o sustento de minha família. E 

se não são, o que posso fazer para que meu negócio 
gere mais resultado? 

Sempre uso como exemplo o caso de uma senhora 
que atendemos em Teresina-PI. Ela uma jornalista 
de carreira consolidada, na casa de seus 50 anos, 
que precisava abandonar sua carreira para poder 
se dedicar à cuidar da saúde de sua mãe, acamada 
por causa de um quadro grave de Alzheimer e, para 
garantir seu sustento, resolveu empreender. Esta é 
a Cabeça, ou seja, o seu racional. 

Como negócio, ela decidiu fazer bolos, tortas e 
doces para vender. E para isso, usaria um velho livro 
de receitas de sua mãe, que pertencera antes a sua 
avó. Ou seja, ela venderia e compartilharia delícias 
tradicionais de família. Este é o Coração, a razão 
emocional pela qual ela escolheu seu tipo e modelo 
de negócios. 

Entendendo a Cabeça e o Coração desta senhora, 
seu negócio parecia fazer sentido e ser promissor. 
Porém, o Bolso não estava atingindo o objetivo ne-
cessário. As receitas geradas pelo negócio estavam 
aquém do esperado, consumindo reservas fi nanceiras.  

Através de uma mentoria de negócios, esta senhora 
pode fazer uma avaliação de seu cenário atual e en-
tendeu o que poderia fazer para crescer suas vendas, 
tornar seu produto mais conhecido e rentabilizar o 
seu negócio.  Hoje o negócio prospera e ela consegue 
garantir o seu sustento. 

E você? Já parou para avaliar o tripé da decisão 
de seu negócio existente ou que planeja montar? 
Convido você a fazer este exercício e perceber como 

ele pode ser esclarecedor e lhe ajudar a minimizar 
alguns erros. 

Digo minimizar, pois errar faz parte do processo 
de empreender. Comece rápido, erre pequeno, 
corrija logo e siga em frente. 

#tenhacicatrizes

(*) É CEO dos Empreendedores Compulsivos, com mais 
de 20 anos de experiência como executivo de marketing 

e vendas, palestrante, professor e consultor. Tem MBA 
em Gestão de Negócios pela FGV-SP, especialização em 
Marketing Digital pela The Wharton School e é bacharel 
em Comunicação Social pela ESPM. Siga-nos no Insta, 

Face e Linkedin: @empreendedorescompulsivos

A leve recuperação econômica 
observada nos últimos dois anos no 
Brasil não se refl etiu de forma igual 
entre os diversos segmentos sociais

Akemi Nitahara/Agência Brasil 

A Enquanto o PIB cresceu 1,1% em 2017 e 2018, após as 
quedas de 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016, o rendimento 
dos 10% mais ricos da população subiu 4,1% em 2018 e 

o rendimento dos 40% mais pobres caiu 0,8%, na comparação 
com 2017.

Com isso, o índice que mede a razão entre os 10% que ganham 
mais e os 40% que ganham menos, que vinha caindo até 2015, 
quando atingiu 12, voltou a crescer e chegou a 13 em 2018. Ou 
seja, os 10% da população com os maiores rendimentos ganham, 
em média, 13 vezes mais do que os 40% da população com os 
menores rendimentos.

É o que mostra a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 
2019, divulgada na quarta-feira (6), no Rio de Janeiro, pelo IBGE. 
O estudo analisa as condições de vida da população brasileira. 
O levantamento começou a ser feito em 1999, e, desde 2012, 
passou a utilizar os dados da Pnad Contínua, ou seja, uma nova 
metodologia e, portanto, uma nova série histórica. Os dados são 
referentes a 2018 e utilizam também outras informações, como a 
Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) e o Sistema 
de Contas Nacionais. 

Segundo o IBGE, o aumento da desigualdade é refl exo da falta 
de ganho real no salário mínimo ocorrida em 2018, além da infor-
malidade e da subutilização no mercado de trabalho, que atingem 
níveis recordes atualmente, com 41,4% das pessoas ocupadas 
nessa condição, de acordo com o gerente dos Indicadores Sociais 
do IBGE, André Simões.

“No mercado de trabalho, o que nós observamos é uma pequena 
redução na taxa de desocupação entre 2017 e 2018, juntamente 
com isso um pequeno aumento do rendimento do trabalho tam-
bém. Apesar disso, vemos um aumento da subutilização da força 
de trabalho, encampado pelo aumento da proporção de pessoas 
com insufi ciência de horas trabalhadas” disse. 

A subutilização passou de 15,8% em 2015 para 24,6% em 2018. 
O Índice de Gini, um padrão clássico para medir desigualdade, 
vem subindo há quatro anos no Brasil. Em 2015, atingiu o mínimo 

Extrema pobreza e desigualdade 
crescem há 4 anos, revela o IBGE

da série histórica, com 0,524 e chegou a 0,545 em 2018. Quanto 
mais próximo de zero, mais igualitária é a sociedade.

Extrema pobreza
No indicador da pobreza monetária, ou seja, que leva em con-

ta apenas a renda, o Brasil também tem apresentado piora nos 
últimos quatro anos. Ao todo, 13,5 milhões de pessoas no Brasil 
viviam em 2018 com até R$ 145 por mês, o que corresponde a 
6,5% da população, após a mínima de 4,5% em 2014. 

O IBGE destaca que no Brasil há mais pessoas em situação de 
pobreza extrema do que toda a população de países como Bolívia, 
Bélgica, Grécia e Portugal. Desse total, 72,7% são pretas ou pardas.

 
Na faixa da pobreza, conside-

rando o rendimento per capita 
de até R$ 420 por mês, houve 
uma leve redução, passando 
de 26% em 2017 para 25,3% 
em 2018, com  52,5 milhões de 
pessoas. Ou seja, 1,1 milhão de 
pessoas deixaram essa condi-
ção na comparação anual. 

O mínimo foi alcançado em 
2014, com 22,8%. Por estado, 
o Maranhão tem a maior pro-
porção de pobres, com 53% 
da população nesta condição, 
enquanto Santa Catarina tem 
a menor proporção, com 8%.

Redução da 
pobreza

André Simões explicou que o 
ingresso no mercado de traba-
lho é o principal meio de redu-
ção de pobreza. Porém, como os 
dados indicam que a faixa dos 
maiores rendimentos apresenta 

O aumento da desigualdade é refl exo da falta de ganho real no salário mínimo.

Ed Machado/Folha de Pernambuco

12,8% das pessoas moram em domicílios com ausência de banheiro exclusivo.
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crescimento de renda enquanto os menores rendimentos estão 
estagnados ou com perdas, ele destacou a necessidade de outras 
medidas para reduzir as desigualdades sociais.

“Como é um grupo muito vulnerável e não está com uma pro-
pensão tão grande de entrar no mercado de trabalho quanto os 
outros grupos sociais, com rendimentos mais elevados, neces-
sita de cuidados maiores, como políticas públicas, políticas de 
transferência de renda, políticas de dinamização do mercado de 
trabalho para que elas possam ter acesso a uma renda que as tire 
dessa situação de pobreza”, ponderou.

 

O IBGE também analisou as condições da moradia e constatou 
que, no total do país, 12,8% das pessoas moram em domicílios 
com pelo menos uma inadequação, que são a ausência de banheiro 
exclusivo, paredes feitas com material não durável, adensamento 
excessivo ou ônus muito alto com o aluguel. Na população que 
vive com até R$ 420 mensais, a proporção sobe para 29,3%.

Quanto à ausência de serviços de saneamento, que são a co-
leta de lixo, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, 
58% dos pobres vivem com pelo menos uma dessas situações, 
enquanto a proporção geral é de 37,2%.

Cerca de 13,5 milhões de pessoas no Brasil viviam 
em 2018 com até R$ 145 por mês.
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