
EMPREENDEDORES

D
iz a lenda que o Vale
do Silício nasceu
em uma garagem.
Entre 1938 e 1939,
William Hewlett
e David Packard

desenvolveram, em uma pequena
garagem em Palo Alto, Califórnia,
experimentos com equipamentos
eletrônicos que os levaram a, mais
tarde, fundar a Hewlett-Packard
(HP), uma das maiores empre-
sas de alta tecnologia do mundo
atualmente.

Nos 50 anos que se seguiram
à fundação da HP, muitas outras
empresas de tecnologia -entre elas
Apple, Cisco e Intel- foram criadas
no Vale do Silício, de longe a região
de alta tecnologia mais famosa do
mundo.

A história da HP é o exemplo
mais celebrado da crença popular
de que é comum empreendedores
começarem seu negócio na garagem.
Na verdade, garagem significa mais
do que apenas o lugar aparentemen-
te ideal para o empreendedorismo.
É um símbolo que reúne algumas
imagens comuns do empreendedo-
rismo, como inspiração para idéias
inovadoras, trabalho à moda antiga,
ingenuidade, possibilidade de al-
cançar sonhos por esforço próprio,
rejeição ao status quo e liberdade de
trabalhar por conta própria.

No entanto, para muitos "em-
preendedores de garagem", a gara-
gem (ou o porão, ou o dormitório,
ou a cozinha, ou ainda o fundo de
quintal no Brasil) é primordialmen-
te um arranjo logístico temporário e
não pré-requisito de empreendedo-
rismo. Além disso, a garagem não é
tão comum nos casos de empreen-
dedorismo como se acredita.

O empreendedor de garagem é
uma lenda contemporânea que tira
sua força não da exatidão dos fatos,
mas sim de sua capacidade de ir ao
encontro de sentimentos comuns
à parte do público que se interessa
pelo empreendedorismo.

O mito do empreendedor de
garagem não deixa que se observem
fatos mais importantes do empreen-
dedorismo. Muitos empreendedores
obtêm os recursos psicológicos
e sociais para formar a própria
companhia por meio de experiên-
cias anteriores em organizações já
existentes em setores de atividade
relacionados ao novo negócio.

Embora algumas pessoas se tor-
nem empreendedoras de sucesso
sem se valer de experiências ante-
riores, elas são exceção, não regra.
Empreendedores são geralmente
"produtos organizacionais".

O mito do empreendedor de
garagem implicitamente ensina
as lições sobre o que é necessário

para se tornar um empreendedor
de sucesso. Apesar de o mito evocar
a imagem do indivíduo solitário
que depende primordialmente de
seus extraordinários esforços e ta-
lento para superar as dificuldades
inerentes à etapa de criação do
próprio negócio, esse processo é
eminentemente social. Ao gerar uma
representação errônea sobre o modo
pelo qual as pessoas se tornam em-
preendedoras, a crença na garagem
pode levar a decisões de contratação
baseadas em informações falhas,
conselhos sobre alocação de recursos
ruins, cursos oferecidos pelas esco-
las de administração malsucedidos
e/ou programas governamentais
ineficientes.

A popularidade do mito
Além da relação com a HP e o

Vale do Silício, a garagem deve sua
fama também à associação com
a história de fundação de muitas
outras organizações de sucesso. Por
exemplo, a história da Walt Disney
inclui pelo menos duas- garagens
-uma em Kansas City e outra na
Califórnia, ambas nos Estados Uni-
dos- que o próprio Walt Disney usou
como oficinas de animação antes da
criação da empresa.

Em algum momento, a garagem
do empreendedor se converteu em
símbolo da típica etapa inicial de



formação de uma nova empresa.
Por exemplo, uma companhia de
capital de risco com destaque no
Vale do Silício chama-se Garage
Technology Ventures. Um de seus
fundadores, Guy Kawasaki, explica
o nome afirmando que "a garagem
é um estado mental, a rejeição ao
status quo". Em 2004, ele publicou o
livro The Art of the Start (ed. Portfo-
lio Press), com estratégias e táticas
para empreendedores emergentes.
Resumindo a contribuição da obra
para os empreendedores, Michael
Moritz, sócio da Sequoia Capital,
declarou que "um empreendedor
de sucesso .precisa de três coisas:

de uma garagem, de uma idéia e
deste livro".

Realizamos uma pesquisa com
estudantes de administração nor-
te-americanos para avaliar sua
familiaridade com a noção do em-
preendedor de garagem, incluindo
nesse conceito locais como porão,
dormitório e cozinha. Dos 204 estu-
dantes ouvidos, a maioria mostrou
familiaridade com essa idéia: 89%
foram capazes de mencionar pelo
menos uma empresa que começou
nessas condições, e os entrevistados
estimaram que, em média, 48% dos
empreendimentos começaram em
locais como esses.

Para avaliar a popularidade da
crença no empreendedor de gara-
gem fora das escolas de adminis-
tração, realizamos uma pesquisa
por telefone com 79 pessoas de
várias profissões e grupos etários.
Elas também mostraram familiari-
dade com a noção de empreende-
dor de garagem: 87% indicaram
pelo menos uma empresa que
começou em garagem, porão,
dormitório ou cozinha —Apple e
HP foram as mais citadas-, e os
participantes estimaram que, em
média, 30% dos empreendedores
começaram seu negócio em locais
como esses.



A verdade do mito
Em que medida é correta a

crença na garagem e em outros
locais alternativos com algo comum
à atividade empreendedora?

Realizamos uma pesquisa com
empresas iniciantes para avaliar o
papel da garagem no surgimento
de novos negócios e, por extensão,
a verdade por trás do mito da gara-
gem. Escolhemos aleatoriamente
companhias jovens na expectativa
de encontrar os fundadores ainda
trabalhando no negócio ou, na au-
sência deles, funcionários antigos
que conhecessem a história da fun-
dação. Selecionamos 90 empresas
iniciantes nos Estados Unidos, de
vários setores de atividade, e pude-
mos conhecer a história da fundação
de 32 delas.

O estudo revelou que alguns
negócios começaram realmente em
locais como garagem, porão, dormi-
tório e cozinha. Representantes de
oito (25%) das 32 companhias rela-
taram ter iniciado em lugares desse
tipo na casa de um dos fundadores.
Mas esse número é aproximada-
mente metade daquele estimado
pelos estudantes de administração
(48%) e um pouco menor do que
a estimativa resultante da pesquisa
por telefone (30%). E, em cada um
desses oito casos, o uso desses locais
alternativos foi um arranjo tempo-
rário, apenas até que um espaço
adequado fosse encontrado.

Além disso, das 32 empresas da
amostra, 29 (quase 91%) eram negó-
cios de alguma forma relacionados à

experiência anterior dos fundadores
-por exemplo, do mesmo setor de
atividade, uma idéia desenvolvida
em um antigo emprego etc. E mais:
16 das 32 companhias (50%) foram
fundadas por pessoas que já haviam
trabalhado juntas, e cinco (perto
de 16%), por amigos próximos ou
familiares. Portanto, cerca de 66%
das empresas da amostra foram
criadas por pessoas com fortes laços
sociais prévios.

Não surpreende, assim, que
nossa pesquisa reforce um concei-
to emergente nos estudos sobre
empreendedorismo: o de que as
organizações são contextos sociais
dentro dos quais as pessoas obtêm
os recursos psicológicos e sociais
necessários para a criação da própria
empresa. Em outras palavras, os em-
preendedores são freqüentemente
produtos organizacionais.

Produtos organizacionais
O conceito de empreendedores

como produtos organizacionais su-
gere que, se compararmos pessoas
de perfil similar, as empregadas por
companhias já existentes têm maior
probabilidade de começar um novo
negócio no mesmo setor de ativida-
de ou em um setor relacionado.

Há três razões pelas quais a ex-
periência organizacional aumenta a
probabilidade de alguém iniciar um
negócio. Primeiro, as organizações
criam oportunidades para que as
pessoas desenvolvam confiança em
sua capacidade de abrir e adminis-
trar uma empresa. Segundo, ofere-

cem acesso a amplo conhecimento
sobre um setor de atividade, além
de informações sobre oportunida-
des de empreendimentos -e nada
disso está disponível para quem se
encontra fora do setor. Terceiro,
ajudam os indivíduos a formar redes
sociais que facilitam a mobilização
de recursos.

Fundar uma empresa é um
desafio que consome tempo, o que
desanima muitos dos que tentam,
levando-os, por vezes, a desistir. As-
sim, a confiança -ou seja, a crença
na capacidade de desempenhar uma
tarefa- é um importante diferen-
cial entre os que abrem o próprio
negócio e os que não conseguem
fazê-lo.

Como a organização dá confian-
ça às pessoas que fazem parte dela?
Enquanto estão empregadas, essas
pessoas acumulam experiência por
meio da realização bem-sucedida de
tarefas importantes para o funciona-
mento da empresa, especialmente
aquelas semelhantes às que serão
desempenhadas no papel de em-
preendedor.

Os funcionários são expostos a
pares que obtêm sucesso por meio
do esforço próprio, que, então,
tornam-se modelos sociais. Esses
empreendedores acabam transmitin-
do conhecimento a outras pessoas
dentro da organização, estimulan-
do-as a pensar na idéia de abrir o
próprio negócio.

Ao mesmo tempo, a motiva-
ção para criar uma empresa é
reforçada pelo acesso das pessoas a
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informações sobre oportunidades
de empreendimentos. Quem está
dentro de uma empresa, atuando
em determinado setor de atividade,
geralmente tem maior possibilidade
de obter esse tipo de informação.

Por exemplo, como vice-pre-
sidente de engenharia da Grid
Systems, Jeff Hawkins freqüente-
mente encontrava clientes que
mostravam interesse em adquirir
equipamentos semelhantes aos
comercializados pela companhia
em que trabalhava, mas para uso
pessoal. Pouco tempo depois, ele
fundou a Palm Computing exata-
mente com esse propósito. Nesse
sentido, o ambiente organizacional
filtra informações sobre mercados,
tecnologias e outros recursos que
podem ser utilizados na criação de
uma empresa.

Durante sua trajetória na or-
ganização, as pessoas formam um
conjunto de conhecimentos que
lhes permite reconhecer oportuni-
dades de empreendimentos e isso
aumenta a possibilidade de abrirem
o próprio negócio. Estudo com 201
empresas revelou que em 58% delas
os fundadores mencionavam como

fonte de sua idéia para um novo
negócio o "emprego anterior".

Os empreendedores também
contam com seus relacionamentos
sociais a fim de mobilizar os recursos
necessários para construir a própria
companhia. São especialmente
fundamentais os laços sociais com
pessoas bem relacionadas no setor
de atividade em que o empreende-
dor espera abrir seu negócio. Esses
laços permitem que o potencial
empreendedor seja visto -por clien-
tes, fornecedores e possíveis fun-
cionários- como alguém confiável,
além de ajudar a formar a equipe
gerencial e atrair investimentos.

Pesquisadores que analisaram
informações de diversos setores de
atividade também concluíram que a
confiança e a familiaridade resultan-
tes de laços sociais são mais decisivas
para a formação de uma equipe de
fundação de uma empresa do que as
habilidades complementares.

O conceito do empreendedor
como produto organizacional é res-
paldado por duas linhas de pesquisa
acadêmica: os estudos sobre histórias
de carreira, que se concentram nas
experiências individuais anteriores

O lado organizacional das garagens famosas
Se o conceito do empreendedor

como produto organizacional é verdadei-
ro, ele deveria estar presente em histó-
rias de famosos empreendedores, como
as da garagem da HP e da garagem de
Steve Jobs, fundador da Apple. Por isso,
analisamos essas duas trajetórias mais
detalhadamente.

No caso da HP, fica claro, por
exemplo, que David Packard ganhou
confiança em sua capacidade de lidar
com os aspectos legais e comerciais
de um novo negócio em seus cursos
na Stanford University e por sua expe-
riência na General Electric (GE). William
Hewlett, por sua vez, desenvolveu o
primeiro produto da HP com base em

informações específicas adquiridas
enquanto trabalhava no laboratório de
um ex-professor.

A história da Apple também corro-
bora o conceito do empreendedor como
produto organizacional. Primeiro, os
fundadores, Steve Jobs e Steve Wozniak,
tinham tacos sociais prévios: eles se
conheceram cinco anos antes da Apple.
Segundo, ambos trabalharam em setores
relacionados ao do novo negócio antes
de criar a própria empresa: Wozniak na
HP e Jobs na Atari (até depois de fundar
a Apple). Terceiro, organizações locais
como HP, Atari e o Homebrew Computer
Club devem ter tido forte influência sobre
os dois empreendedores.

ao empreendedorismo, e os estudos
sobre a distribuição espacial da
atividade empreendedora.

Os estudos sobre histórias de
carreira demonstram que grande
parte dos fundadores de empresas
é proveniente de organizações
preexistentes em setores de ativi-
dade similares. Além disso, muitos
novos produtos inovadores são
introduzidos por empreendedores
com experiência prévia no setor
de atividade. Certas companhias
também possuem a reputação de
preparar seus funcionários para o
empreendedorismo.

Dessa maneira, os estudos sobre
histórias de carreira destacam o
papel que as atuais organizações
desempenham ao expor seus fun-
cionários a fatores que favorecem
o empreendedorismo, como tare-
fas que desenvolvem a confiança,
informações sobre oportunidades
e contatos sociais.

Os estudos sobre distribuição
espacial mostram que áreas geo-
gráficas com maior número de
empresas de certo tipo tendem
a gerar maior número de novas
companhias de mesmo tipo. Os
empreendedores tendem a con-
centrar suas relações sociais em
determinada(s) localidade(s)
geográfica(s) e, por isso, o mais
provável é que abram seu negócio
nas proximidades de sua casa e de
seu atual empregador.

Dessa maneira, os estudos sobre
distribuição espacial revelam que a
fundação das empresas em determi-
nada comunidade depende bastante
das organizações nela localizadas.

Uma nova abordagem
Ao oferecer um retrato impre-

ciso do processo pelo qual muitas
pessoas se tornam empreendedoras,
o mito do empreendedor de gara-
gem ensina as lições erradas. Talvez
o maior perigo de todos seja o fato
de esse mito disseminar a imagem
do empreendedor como alguém
solitário, que depende primor-
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dialmente de seus extraordinários
esforços e talentos para superar as
dificuldades inerentes à criação de
uma empresa. Na verdade, como
mostramos, o processo de criação
de uma empresa é eminentemente
social.

As pessoas, as organizações, os
agentes governamentais e as escolas
de administração poderiam colher
frutos mais proveitosos das pesquisas
que retratam os empreendedores
como produtos organizacionais do
que do conceito de empreendedor
de garagem.

Primeiro, algumas companhias
são mais propensas a preparar seus
funcionários para o empreende-
dorismo do que outras, como fica
evidente pela quantidade de funcio-
nários que deixam cada organização
para abrir o próprio negócio.

Portanto, quem pretende vir a
ser um empreendedor deve fazer-se
uma pergunta-chave: que tipo de
empresa e que tipo de cargo dentro
da empresa tende a oferecer o me-
lhor acesso aos recursos de que os
empreendedores precisam?

Estudos mostram que quatro
condições propiciam o empreen-
dedorismo:
• Os funcionários estarem expostos
a informações que possam sinalizar
a existência de oportunidades de
empreendimento (novas tecnolo-
gias, necessidades de consumo não
atendidas).
• Os funcionários terem oportuni-
dades de desempenhar diferentes
papéis cruciais para as operações

de um empreendimento, para
que possam adquirir a confiança
necessária.
• Os funcionários terem oportuni-
dades de fazer contatos próximos
com colegas e com pessoas de ou-
tras áreas funcionais, com os quais
possam vir a formar equipes.
• Os funcionários terem acesso
direto a fornecedores, clientes e
investidores que possam estar in-
teressados em dar apoio a novos
empreendimentos.

Pesquisas mostram que peque-
nas e novas empresas têm maior
probabilidade de oferecer empre-
gos que atendam a essas condições.
No entanto, mais importante do
que a organização é a posição das
pessoas dentro dela. As pessoas,
portanto, podem analisar não
apenas o histórico de uma com-
panhia no que se refere a gerar
empreendedores, mas também que
grupos, departamentos ou cargos
produziram mais empreendedores
no passado.

Segundo, as conseqüências para
as empresas estabelecidas passam
pelo fato de elas, querendo ou não,
funcionarem como incubadoras
naturais para as idéias empreen-
dedoras dos funcionários. Em vez
de verem passivamente seu pessoal
partir para abrir novos negócios,
apropriando-se de seus bens in-
tangíveis (como o conhecimento
sobre o mercado), essas companhias
podem adotar ações específicas para
se beneficiar de serem incubadoras
naturais. Uma possibilidade, por

exemplo, seria que reconsideras-
sem os critérios que utilizam para
avaliar idéias e buscassem apoiar
as mais promissoras e empreende-
doras entre as apresentadas pelos
funcionários. Se patrocina novos
empreendimentos, uma empresa
pode colher o benefício de esta-
belecer uma relação preferencial
com eles, o que talvez se traduza,
por exemplo, em melhores preços
nas transações futuras.

Terceiro, deixar de enfatizar
o mito do empreendedor de ga-
ragem e abraçar o conceito dos
empreendedores como produtos
organizacionais tende a contribuir
para o desenvolvimento de políticas
governamentais. Centrar esforços
nas organizações já existentes como
fonte de oportunidades empreen-
dedoras representa uma alternativa
promissora para fomentar o espírito
empreendedor local.

Quarto, o conceito do empreen-
dedor como produto organizacional
pode levar as escolas de adminis-
tração a dar tanta ênfase à expe-
riência prévia, quando se trata dos
processos de empreendedorismo,
como costuma dar às habilidades
analíticas, o que inclui a capaci-
dade de desenvolver um plano de
negócios. •
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