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O Ebah!, rede social dedicada a
universitários, tem com um dos
seus principais serviços o com-
partilhamento de conteúdo e
arquivos acadêmicos. O site foi
idealizado quando Renato Frei-
tas, na época estudante de en-
genharia mecatrônica da Escola
Politécnica da Universidade de
São Paulo (Poli-USP), decidiu
criar uma solução para um pro-
blema comum em qualquer
curso de ensino superior: a
constante necessidade fazer có-
pias de materiais de apoio às au-
las, o que demanda tempo e di-
nheiro dos estudantes. Para
isso, desenvolveu, durante as
férias de meio de ano de 2006,
um site voltado ao armazena-
mento do que antes ficava dis-
ponível somente na fotocopia-
dora da faculdade.

A iniciativa foi bem recebida
pelos colegas e professores do
curso e Freitas percebeu que o
sistema poderia se tornar um
negócio. Ele não estava errado.
Evolução da ideia, o Ebah! fatu-
rou R$ 500 mil em 2009 e conta
hoje com cerca de 760 mil usuá-
rio e aproximadamente 40 mil
arquivos, entre apostilas, apre-
sentações, resumos, vídeos e
exercícios, a maior parte envia-
da por alunos. Com base no
crescimento atual — em média,
3 mil pessoas se cadastram no
site por dia —, o empreendedor
projeta um faturamento de R$ 1
milhão neste ano. Hoje, a prin-
cipal fonte de receita é o sistema
de anúncios do Google, mas o
site já pensa em fazer parcerias
com empresas e faculdades.

Apesar de ter cursado um dos
mais cobiçados cursos de enge-
nharia do país, Freitas nunca
exerceu a profissão na qual se
formou. Decisivas mesmo fo-
ram as horas dedicadas ao pe-
queno negócio que seu pai
mantém, na área metalúrgica.
Foi lá que, desde os 16 anos, ele
observou como administrar
uma empresa. “Eu me espelhei
bastante no meu pai. Via a difi-
culdade que é tocar um negócio
próprio e achava aquilo extre-
mamente desafiador”, diz.

No começo, Freitas dedicava
suas noites ao Ebah!, já que du-
rante o dia continuou a traba-
lhar com o pai. No segundo se-
mestre de 2008, decidiu em-
preender de modo definitivo.
“Meu pai me apoiou quando to-
mei a decisão e me instruiu so-
bre como abrir uma empresa”,
conta. Freitas passou, então, a
se dedicar em tempo integral ao

site, trabalhando sozinho em
sua casa. “Eu brincava com os
meus amigos que teria um ne-
gócio, nem que fosse um carri-
nho de cachorro-quente”, afir-
ma. “Para empreender é preciso
estar disposto a arriscar. O ne-
gócio pode, por exemplo, não
dar dinheiro por um tempo.”
Foi o que aconteceu com ele.
Mas a situação financeira me-
lhorou no começo de 2009 e
Freitas mudou-se para seu pri-
meiro escritório, contratando
alguns funcionários.

Autodidata
O jovem empreendedor conta
que precisou descobrir sozinho
como lidar com os diversos as-
pectos técnicos relacionados à
criação de uma rede social. “Você
aprende a ser autodidata na Poli.
Isso me ajudou no Ebah! Eu com-
prava livros e estudava em casa”,
diz. “A Poli é uma faculdade mui-
to difícil e lá dentro você resolve
muitos problemas. As pessoas
costumam usar essa habilidade
em outras empresas. Eu quis usá-
la para empreender.”

Freitas, agora, quer fazer o
Ebah! crescer. “Minha ambição
é atrair uma parcela mais signi-
ficativa dos universitários do
Brasil. Quero que o site se torne
uma referência em comunica-
ção para esse público”, afirma.
Ele prevê para abril a estreia de
portais para cada curso dentro
da rede social. “A minha ideia é
que eles reúnam aquilo que é re-
levante para os estudantes,
como oportunidades de estágio
e informações sobre pessoas in-
fluentes em cada área, entre ou-
tras coisas. Esses portais já estão
em desenvolvimento”, diz. ■

Facilitar a vida
de universitários
é um bom negócio
Rede social Ebah!, voltada para estudantes, faturou R$ 500 mil
em 2009. Troca de arquivos é o principal atrativo do site

Freitas aprendeu
a administrar
negócios com
o pai, que possui
uma pequena
empresa na área
metalúrgica

EXPANSÃO DO NEGÓCIO

Como todo empreendedor 
digno do nome, Freitas não se 
contenta apenas em ter um 
negócio que gere algum 
lucro. Ele quer ver o Ebah! 
crescer e, em suas palavras, 
se tornar uma referência em 
comunicação para 
universitários. Para isso, 
planeja transformar as 
páginas de cada curso dentro 
da rede em um portal repleto 
de informações

PERCEPÇÃO DE MERCADO

Quando estudante, Freitas 
decidiu criar uma solução 
para a constante necessidade 
que os alunos têm de fazer 
cópias de materiais de apoio 
às aulas. Ele criou um site  
que armazenava apostilas, 
exercícios e resumos.   
O potencial da iniciativa  
ficou evidente quando 
ganhou uma competição  
de planos de negócios  
realizada na Poli-USP 

FILHO DE PEIXE

Ter trabalhado desde os  
16 anos no pequeno negócio 
de seu pai foi fundamental 
para que Renato Freitas se 
tornasse um empreendedor 
após sua formatura, em 
2006. Ao criar o Ebah!,   
ele já tinha familiaridade  
e experiência com  
os conceitos e as  
práticas administrativas 
necessários à gestão de  
uma empresa própria 

PERFIL DO EMPREENDEDOR
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Dispositivos
de arranque
Compreender a motriz das sociedades é ocupação antiga da
humanidade, como mostra a popular narrativa do Gênesis.
E permanente, como exemplificam em tempos mais recen-
tes duas propostas explicativas. A primeira, Uma investiga-
ção sobre a natureza e as causas da riqueza das nações (Ju-
ruá Editora), foi enunciada no século XVIII por Adam Smith,
da Universidade de Glasgow. A segunda, A riqueza e a po-
breza das nações: porque algumas são tão ricas e outras tão
pobres (Campus), publicada no limiar do século XXI, é da
lavra de David S. Landes, da Universidade Harvard.

Os eixos complementares da inovação e do empreende-
dorismo emergem na safra de obras que examinam a pu-
jança de nações específicas. John Kao, ex-professor de
Harvard, emitiu um alerta às vésperas da última campanha
presidencial nos EUA, na obra de título Nação inovadora:
como a América está perdendo seu poder de inovação, por
que isso é importante e o que podemos fazer para recon-
quistá-lo? (Qualitymark). Discursos e ações do vencedor
sugerem que esse aviso encontrou ouvidos atentos.

O argumento é que a geografia da inovação se alterou. En-
quanto na maior parte do século XX as bases do futuro esta-
vam nos EUA e na Europa Ocidental, o avanço da Ásia no

campo da inovação re-
distribuiu os seus frutos:
riqueza e poder. O autor
explica o surgimento
dessas novas forças pela
atual ubiquidade de qua-
tro motrizes: 1) talento,
potencializado pela mo-
bilidade acadêmica; 2)
capital, pela expansão do
venture capital; 3) am-
biência, com a dissemi-
nação de polos de inova-
ção inspirados no Vale do
Silício, nucleado pelo
pioneiro dos parques tec-
nológicos (Stanford) em
1951; e 4) dispêndios mi-
litares em P&D.

Um caso notável da combinação desses quatro fatores foi
descrito, no ano passado, por dois colunistas, Dan Senor e
Saul Singer, em Start-Up nation: the story of Israel´s eco-
nomic miracle (ainda não traduzido para o português). A
história desse moderno gênesis é particularmente atraente
por mostrar o poder transformador do empreendedorismo
inovador em condições extraordinariamente adversas.

O relato expõe também as barreiras internas que tiveram
de ser enfrentadas. Algo que é compreensível, dados os de-
safios socioeconômicos e político-culturais de uma socie-
dade heterogênea, que habita um país do tamanho de Sergi-
pe, desprovido de riquezas naturais de monta, cuja popula-
ção cresceu quase dez vezes desde a criação do Estado de Is-
rael, em 1948. Numa citação do livro, não foi fácil convencer
as pessoas de que faz sentido criar peixes no deserto.

O Brasil também tem casos notáveis de ousadia e persis-
tência na superação de condições adversas ao desenvolvi-
mento econômico mediante empreendedorismo inovador.
Um deles se dá em Florianópolis, que tem fortes restrições
ambientais a atividades industriais. As empresas inovadoras
intensivas em conhecimento, geradas e nutridas nas suas
incubadoras e em seu primeiro parque tecnológico, apor-
tam ao PIB local quantia expressivamente maior do que o
turismo, atividade pela qual a cidade é mais conhecida.

Os governos do Brasil e de Israel celebraram memoran-
do para cooperação bilateral em pesquisa e desenvolvi-
mento industrial no setor privado. A Anprotec está to-
mando parte ativa nos esforços para a sua operacionaliza-
ção, em face da importância para a internacionalização
das jovens empresas inovadoras brasileiras. ■

GUILHERME ARY
PLONSKI
Professor da Universidade de São
Paulo (USP) e presidente da
Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (Anprotec)

Como Israel, o
Brasil tem casos
notáveis de ousadia
e persistência na
superação de
condições adversas
ao desenvolvimento
econômico
mediante o
empreendedorismo

Em diversos sites de
compartilhamento de arquivos
é fácil encontrar cópias piratas
de livros, discos e filmes.
No Ebah! a situação não
é diferente. Segundo Renato
Freitas, seu fundador, o site
foi criado para estimular
a troca de conhecimento
e informações entre os
envolvidos na vida acadêmica,
não para estimular a pirataria.
Porém, ele observa que é difícil
verificar cada um dos arquivos
que os usuários compartilham,
já que a quantidade de material
enviado para o site é muito
grande. Segundo Freitas, o Ebah!
segue a Lei dos Direitos
Autorais do Milênio Digital
(DMCA, na sigla em inglês).
O BRASIL ECONÔMICO buscou
por livros populares no site.
Ao tentar copiar os títulos
encontrados, a seguinte
mensagem foi apresentada:
“Este arquivo foi bloqueado
pois está sob suspeita
de violação de termos de uso”.
Porém, em alguns casos foi
possível copiar o título para
o computador. Segundo Freitas,
isso ocorre porque o Ebah!
segue uma política de denúncias
semelhante à usada por sites
como Youtube e Orkut.
“Qualquer um pode nos informar
que um determinado arquivo
é pirata. Assim que isso é feito,
retiramos o material do ar”,
afirma. Freitas diz ainda que
o site possui um sistema que
faz conferências para impedir
que arquivos denunciados sejam
novamente enviados para o site.
“O objetivo é que o Ebah!
reúna apostilas de professores,
lista de exercícios, trabalhos
de alunos, resumos e slides
de aulas. Trata-se de material
complementar, não editorial”, diz.

Compartilhamento,
mas sem pirataria

RESULTADO

R$ 500 mil
foi quanto o Ebah! faturou em
2009 com anúncios do Google.
A meta agora é fazer parcerias
com empresas e universidades.

VOLUME

40 mil
é o número aproximado de
arquivos armazenados no site.
São apostilas, apresentações,
vídeos e exercícios.

MEMBROS

760 mil
é o total de usuário cadastrados
no site. No momento, cerca
de 3 mil pessoas se inscrevem
no Ebah! todos os dias.

EQUIPE

5
funcionários o Ebah!
emprega hoje. O objetivo
da empresa é que esse número
chegue a 16 até o fim deste ano.

Freitas, criador do Ebah!, já planeja fazer
parcerias com empresas e universidades
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