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Metade dos dez homens mais ricos do mundo listados pela Forbes não completou a faculdade. 
Além dos badalados Bill Gates e Michael Dell, a relação dos bilionários e milionários sem 
diploma ainda inclui Paul Allen (Microsoft), Steve Jobs (Apple), Larry Ellison (Oracle) e Li Ka-
Shing (o homem mais rico da Ásia), entre outros.  
 
A conclusão é clara: ter um curso superior ajuda, mas não é pré-requisito para um executivo 
ser bem-sucedido nos negócios. A partir desta ótica, o Instituto do Empreendedor (Inemp) 
lançou o projeto Escola da Vida, que oferecerá aos executivos um complemento ao que é 
ensinado nas faculdades.  
 
O projeto inclui cursos de empreendedorismo, com base no estudo de casos brasileiros, como 
os de Alair Martins (fundador do Grupo Martins), Samuel Klein (da Casas Bahia), Abraham 
Kasinsky (fundador da Cofap) e Luiz Antônio Seabra (criador da Natura e listado pelas Forbes 
como um dos bilionários brasileiros). Além deles, também serão estudados os chamados self-
made men, pessoas que conseguiram atingir sucesso profissional e, ao mesmo tempo, 
construir sozinhos as suas fortunas.  
 
A duração dos cursos, que têm início previsto para o começo de agosto, ainda não está 
definida, mas deve variar de seis meses a dois anos. E, como serão analisados exemplos de 
pessoas bem-sucedidas que não fizeram curso superior ao menos no começo de suas carreiras 
-, a atividade também não oferecerá diplomas aos seus participantes. "A primeira visão que 
queremos incutir não é a de um diploma para ser colocado na parede, mas sim o que se 
aprenderá na sala de aula", explica o professor de Harvard Stephen Kanitz, presidente do 
conselho consultivo da Escola da Vida. "O participante não estará atrás do diploma, mas do 
conhecimento adquirido por estes profissionais", complementa.Segundo José Carlos 
Semenzato, proprietário da Microlins, rede de franquias de cursos profissionalizantes que 
responderá pela operacionalização dos cursos em todo o País, entre as lições que poderão ser 
repassadas a partir das trajetórias de algumas personalidades empresariais estão aspectos 
ligados à intuição e até à própria ousadia. "Geralmente, as pessoas normais olham para um 
problema e vêem nele o seu limite", diz Semenzato. "Mas quando passam a ter esse 
encorajamento e essa forma diferente de ver as coisas, começam a transformar barreiras em 
desafios, e os problemas, em soluções."  
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