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mercado da economia 
verde triplicará até 

2020, atingindo uS$ 
2,2 trilhões, de acordo 

com a oNu

você já se imaginou trabalhando para um negócio que 
fará parte da próxima tendência econômica? 

já pensou em um empreendimento que 
esteja dentro de um dos seis setores mais 
promissores, sendo que o seu mercado tri-
plicará até 2020 atingindo Us$ 2,2 trilhões, 
de acordo com a ONU?

Pois bem, esta é a economia verde, 
uma iniciativa que foi lançada pelo PNUMA 
– Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, em 2008, que visa mobilizar e re-
orientar a economia para investimentos em 
tecnologias verdes e infraestrutura natural. 
Este movimento possui apoio de economis-
tas e tem as seguintes estratégias: valorizar 
e divulgar os serviços ambientalmente cor-
retos para consumidores; gerar empregos; 
definir políticas nesse sentido; desenvolver 
instrumentos e indicativos do mercado ca-
pazes de acelerar a transição para uma eco-
nomia verde.

Um dos setores que foi colocado na 
economia verde é a agricultura. Para este 
setor, existe uma expectativa que o mercado 
mundial dos produtos alimentícios e de be-
bidas orgânicas duplique até 2015, chegando 
a Us$ 105 bilhões. Por exemplo, quando o 

famoso chá Matte Leão, que agora é uma das 
marcas de bebidas não gaseificadas da Coca-
cola, resolve ter uma linha orgânica é que a 
tendência está se massificando.

Outro setor é das energias renováveis 
com os biocombustíveis, energia eólica, 
solar fotovoltaica, entre outros. Esta área 
começa a aparecer também no nosso país, 
não só pelo biocombustível da nossa cana-
de-açúcar, mas também as paisagens que já 
vêm sendo modificadas pelos grandes cata-
ventos no nordeste e em outras regiões do 
país. Além disso, feiras como a Enersolar + 
Brasil 2013, que aconteceu em julho, em são 
Paulo, ganha maior visibilidade e, a cada ano, 
mais expositores e visitantes.

Em outro setor desta economia está o 
turismo, principalmente o ecoturismo, que 
está crescendo muito no país, com agências 
especializadas e pacotes específicos para a 
grande massa. De acordo com a Organiza-

ção Mundial do Turismo, enquanto o turis-
mo cresce 7,5% ao ano, o ecoturismo supera 
os 20%.

A pesca certificada e a aquicultura tam-
bém estão sob os holofotes, com uma cap-
tura anual de 18 milhões de toneladas de 
peixes e frutos do mar, ou seja, cerca de 
17% da pesca internacional. O setor florestal 
não poderia deixar de estar nesta economia, 
fundamentalmente quando falamos em 
florestas certificadas e com processos que 
estejam dentro dos parâmetros mundiais de 
manejo. 

E, por último, a indústria e suas práticas 
de sustentabilidade para garantir os negó-
cios dentro das cadeias de fornecimento in-
ternacional. Neste sentido, pode-se observar 
o aumento de empresas certificadas com a 
isO 14.001 referente ao respeito ao meio 
ambiente. Além do aumento de consultores 
e o mercado em torno deste tema.

Portanto, existe uma nova economia 
para aquele empreendedor que quer juntar 
algumas crenças e valores ambientais com o 
tipo de negócio que desenvolverá. E ele será 
o empreendedor da economia verde, que 
crescerá ainda mais e passará a fazer parte da 
vida das próximas gerações. 

empreendedorismo verde
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Uma das atividades mais comuns na 
vida do empreendedor moderno é lidar 
com as oportunidades de parcerias. Recen-
temente, em minha agência, contratamos 
uma consultoria que implementou o mo-
delo “the business model canvas”. Trata-se 
de uma metodologia muito interessante 
para o empreendedor enxergar todo o seu 
negócio de forma clara e objetiva. Nesta 
atividade, temos a oportunidade de refletir 
sobre os aspectos racionais e emocionais 
que envolvem a nossa empresa. 

Estruturamos o nosso pensamento 
sobre aspectos tais como: segmentos de 
clientes, ações de relacionamento, nossos 
canais de distribuição, proposta de valor, 
e uma das reflexões desta metodologia é 
sobre parceiros fundamentais. Na minha 
humilde opinião, estruturar uma parce-
ria de sucesso exige os mesmos cuidados 
quando pensamos em convidar um sócio 
para nosso negócio. Na vida empresarial, 
o parceiro tem uma grande importância 
no resultado de sua empresa. Se esta rela-
ção for de sucesso, os resultados positivos 
para ambas as empresas serão represen-
tativos. Agora, uma parceria mal estrutu-
rada pode ser uma grande dor de cabeça 
também. Nesta hora surge a pergunta que 
muitas vezes os livros de administração 
não abordam - e não respondem - que é 
“Como construir uma parceria de suces-
so?”. Bom, vou dividir com vocês um pen-
samento que construí nestes nove anos 
empreendendo e peço que fique à vonta-
de para refletir, pois não somos donos da 

verdade. O primeiro passo que devemos 
dar é pegar uma folha de papel e fazer 
uma linha no centro. De um lado, você es-
creve o nome da sua empresa e do outro o 
nome do seu parceiro. O primeiro ponto 
a pensar de cada empresa é referente ao 
seu patrimônio intelectual, ou melhor, o 
que cada empresa irá entregar na parceria. 
Tente ser o mais detalhista possível para 
ficar fácil o entendimento de que existe de 
fato a real necessidade da parceria. 

Como tudo na vida, os relacionamentos 
só acontecem porque são complementa-
res. Passado esta primeira etapa, o segundo 
ponto é detalhar todos os custos referentes 
para entregar as propriedades intelectuais 
de cada empresa, isto é, para minha empre-
sa entregar este produto ou serviço existe 
um custo mínimo de X, enquanto o seu 
parceiro para complementar o produto ou 
serviço terá um custo mínimo de Y. O ter-
ceiro ponto a ser pensado são as fontes de 
receitas geradas pela comercialização deste 
produto ou serviço. Existem duas formas 
de pensar sobre o fator dinheiro: a primei-
ra possibilidade é cada empresa ficar com 
a sua parte ou uma segunda possibilidade 

Sujeitos complementares

Como estruturar 
uma relação 
de parceria de 
sucesso

que pode ser superinteressante são as duas 
empresas construírem uma mecânica de 
dividir os resultados, pois assim cada uma 
terá um maior envolvimento em aumentar 
as vendas nesta parceria. Afinal, não pense 
você em ganhar sozinho, a vida prospera 
para quem pensa em dividir o bolo! Esta 
é uma das grandes verdades que aprendi 
como empreendedor. 

Depois de avaliado todos estes pontos 
não se esqueça de uma etapa fundamen-
tal: os aspectos emocionais. Avalie se você 
tem empatia com o seu parceiro ou sócio. 
Isso faz uma grande diferença no mundo 
atual. Tanta pressão e desafios que preferi-
mos trabalhar com quem temos, pelo me-
nos, alguma admiração e, acima de tudo, 
respeito no convívio. 

Acredito, caro leitor, que depois des-
tas dicas você terá maior visão para avaliar 
as suas parcerias e modelar seu negócio, 
para atingir sucesso em suas relações. 

Boa sorte!

Afinal, não pense você 
em ganhar sozinho, a 
vida prospera para quem 
pensa em dividir o bolo!


