
A escola prej
o empreendedor
Para o professor americano, as faculdades de negócios vivem
do passado e suas práticas enfatizam exatamente o oposto do
que alguém precisa saber para vencer como empresário

Vinícius Romanini

O
psicólogo americano Robert Sternberg, de 57 anos, tem chamado a
atenção com suas teorias pouco ortodoxas sobre as novas habilidades
mentais desejadas para vencer nos negócios num mundo que muda
cada vez mais rapidamente. Sternberg abre fogo pesado contra o tipo
de inteligência medido pelos testes de Q.L, os exames vestibulares e as

provas das escolas tradicionais de MBA. "Eles medem a capacidade do candidato de
solucionar problemas fazendo-o escolher entre as velhas alternativas de sempre, quan-
do deveriam medir sua capacidade de encontrar saídas criativas", afirma. Para ele, os
empreendedores precisam desenvolver uma intuição capaz de antecipar o futuro — e
não correr atrás do que já está sendo feito. Sternberg defende que, em muitos casos,
as escolas e as universidades acabam mais por atrapalhar do que ajudar os que têm ta-
lento para empreender. Depois de atuar por 30 anos como professor de psicologia e
educação da Universidade Yale, Sternberg assumiu recentemente o cargo de reitor da
Escola de Artes e Ciências da Universidade Tufts, em Boston, com a missão de mudar
os testes de admissão para que passem a medir, principalmente, a capacidade criativa
dos alunos. "Analisei durante muito tempo esses testes terrivelmente difíceis que os
cursos de MBA aplicam para avaliar o conhecimento dos candidatos", diz Sternberg.
"Minha conclusão é que essas provas medem justamente as habilidades que não im-
portam para o sucesso do empreendedor." E aplaudiu seu filho quando ele abando-
nou o curso de negócios da Universidade Stanford para montar uma empresa de men-
sagens pela internet. "Tenho certeza de que ele fez a coisa certa", diz.

PME Quais são os novos desafios
que o empreendedor enfrenta hoje?
Sternberg O mundo já não é mais
aquele lugar estável de antigamente. Hou-
ve uma época em que se podia fazer pla-
nos a longo prazo. Isso acabou. A volati-
lidade dos planejamentos aumentou mui-
to porque não é possível prever como o
mercado será daqui a pouco ou que pro-
dutos e serviços serão desejados. Antes,

era possível ser a segunda ou a terceira
pessoa a pôr uma idéia em prática e ter
sucesso. Bastava fazer um pouco melhor
do que a primeira. Muitas companhias,
como a IBM, cresceram dessa forma. Mas
isso já não funciona tão bem. Idéias que
parecem boas em determinado momen-
to podem não interessar a mais ninguém
depois de um mês. Além disso, é impos-
sível continuar com essa mentalidade

diante da concorrência de empresas de
países asiáticos, capazes de produzir bens
melhores, mais baratos e mais rapidamen-
te do que as ocidentais.

Essa concorrência também preocu-
pa muitos pequenos e médios em-
presários brasileiros. Como sobrevi-
ver à invasão de produtos chineses?
A única saída é investir em criatividade.
Os empreendedores hoje precisam ser
muito rápidos e capazes de se adaptar a
novas situações, de fugir do terreno bati-
do. Já não basta fazer pesquisas para des-
cobrir quais serviços e produtos atendem
às exigências do mercado, compilar da-
dos e aplicar as descobertas. Hoje, quan-
do uma pesquisa de mercado é finaliza-
da, a situação já mudou.

É preciso adivinhar o futuro?
Sim, exatamente isso. É preciso aprender
a fazer previsões acertadas. Não é mais o
caso de estar antenado com o mercado,
mas de prestar atenção nas tendências que
se realizarão no futuro. Bons empreende-
dores não seguem o mercado, eles o criarn.
Por que a Apple conseguiu tanto sucesso
com o iPod? Porque inventou um merca-
do que não existia antes quando atendeu
a uma necessidade que nem os próprios
consumidores sabiam que tinham. É isso
que se deve fazer.
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É por isso que o senhor diz que a ve-
lha noção de inteligência já não ser-
ve para muita coisa?
A inteligência antiga privilegia pessoas que
se adaptam ao ambiente em que vivem,
recebem boas notas na escola, fazem tu-
do o que pedem a elas, são muito obedien-
tes, seguem as regras, colorem dentro das
linhas do desenho. Os empreendedores de
sucesso serão capazes de transformar o
ambiente em que vivem para atingir seus
propósitos de vida, dando nova forma ao
mercado. Essa é a essência do empreen-
dedorismo do futuro.

O que está errado?
As universidades tradicionais não deveriam
treinar seus alunos para ser enciclopédias
ambulantes. Analisei durante muito tem-
po esses testes terrivelmente difíceis que as
escolas de MBA aplicam para avaliar o co-
nhecimento de seus candidatos. Minha con-
clusão é que essas provas medem justamen-
te as habilidades que não importam para
o sucesso do empreendedor. Elas enfatizam
exatamente o oposto do que uma pessoa
precisa para vencer como pequeno ou mé-
dio empresário. As habilidades requeridas
pelas escolas permitem trabalhar com o que
já existe — mas não com o que está por ser
criado. Os empreendedores de hoje têm de
criar as alternativas, em vez de fazer esco-
lhas entre as que lhe são dadas.

Os empreendedores de sucesso serão
capazes de mudar o ambiente em que
vivem para atingir seus propósitos de

vida. dando nova forma ao mercado
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