
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



de dois meses, ele decidiu co-
locar US$ 2 milhões nas mãos 
de 24 jovens com menos de 20 
anos (quase US$ 100 mil para 
cada um!), desde que eles aban-
donassem a faculdade e se dedi-
cassem exclusivamente às suas 
startups (veja na pág. 57). "Pre-
cisamos de um melhor modelo 
de geração de conhecimento", 
diz Thiel, ele mesmo um visioná-
rio, 44 anos, dois diplomas por 
Stanford, um de Direito e ou-
tro de Filosofia, no currículo, 
que traz também a fundação do 
PayPal (sistema de pagamentos 
pela rede) e investimentos de fa-
se inicial do Facebook — negó-
cios que o colocaram na confor-
tável posição de investidor bi-
lionário e mantenedor de uma 
fundação que leva seu nome. 

A ideia de Thiel foi acolhida 
com ceticismo nos Estados Uni-
dos, país que detém o maior nú-
mero de escolas de empreende-
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dorismo do mundo: nada menos 
que dois mil centros, de acor-
do com a Fundação Kauffman, 
uma das mais respeitadas insti-
tuições dedicadas ao ensino do 
tema. Por lá, já preocupa o fato 
de o abandono dos estudos es-
tar sendo considerado até moti-
vo de orgulho em certos meios: 

"O ambiente de negócios em tec-
nologia encoraja os estudantes a 
desistir", disse ao Financial Ti-
mes o diretor de empreendedoris-
mo da Universidade de Berkeley, 
André Marquis, que viu três de 
seus alunos trocarem a escola por 
startups no último semestre. 

Para o professor Enio Pinto, 

diretor brasileiro de parcerias 
e programas globais do Babson 
College, de Boston, outro impor-
tante centro de pesquisas, o dis-
tanciamento da vida acadêmica 
levanta pontos importantes sobre 
a qualidade e a validade da edu-
cação, mas pode ser um exemplo 
perigoso para quem quer se arris-
car na nova sociedade do conhe-
cimento: "Um empreendedor que 
nunca frequentou a universida-
de não fica automaticamente nu-
ma situação mais ou menos con-
fortável. O que muda é a forma de 
aprendizado: quando se tem edu-
cação, os tombos doem menos". 

Será? Para o professor Fernan-
do Dolabela, da Fundação Dom 
Cabral (FDC), autor de 11 livros 
sobre o tema e fervoroso defen-
sor da educação empreendedo-
ra, o que está em questão não é 
a necessidade ou não de estu-
dar, e sim o que é ou não possí-
vel aprender. "Não é na porta da 
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universidade que se deve bater 
quando se procura capacidade. 
Existem competências que não 
podem ser ensinadas", diz, em 
alusão à aparente habilidade ina-
ta que empreendedores têm de 
identificar boas oportunidades 
no mercado. Dolabela, contudo, 
pede calma àqueles que, a partir 
dessa afirmação, se apressam em 
dizer que escola é pura perda de 
tempo. "O motor da geração de 
ideias não está confinado a qua-
tro paredes, e sim na rua. Mas é 
inegável que a escola tem o po-
der de produzir e gerar riquezas 
em maior escala." 

Seja entre os especialistas, se-
ja entre os empreendedores de 
sucesso — que colecionam as 
mais diversas formações —, so-
bram argumentos para a defesa 
de qualquer tese sobre a neces-
sidade ou não de cursos e diplo-
mas. Em um país como o Brasil, 
no entanto, questionar a valida-

de da educação é no mínimo ar-
riscado. Senão, vejamos: os brasi-
leiros ocupam hoje a assombrosa 
88a posição no Relatório de Moni-
toramento Global da Unesco, que 
observa o desempenho de 127 paí-
ses em relação a metas de quali-
dade para a educação. Mais: em-
bora sejamos hoje um dos países 
em que mais aumentaram os in-
vestimentos em educação, ain-
da temos 600 mil crianças fora 
da escola. "Empreendedor pre-
cisa estudar, sim. Não é preciso 
ter MBA para abrir uma empresa, 
mas o conhecimento é um com-
bustível para o sucesso dos ne-
gócios", diz Juliano Seabra, di-
retor de pesquisa e educação da 
Endeavor no Brasil. 

Seabra afirma que o problema 
de pôr em xeque a necessidade ou 
não de estudar para ser um em-
presário de sucesso, a exemplo 
do que faz agora Peter Thiel com 
seus pupilos, é incentivar jovens 

a abdicar precocemente de ins-
trumentos de extrema valia para 
suas trajetórias. Para ele, é pre-
ciso lembrar que, por décadas a 
fio, o Brasil foi o país dos bacha-
réis. Pais e mães sonhavam com 
filhos diplomados preferencial-
mente em Direito, Engenharia ou 
Medicina. Ou com a admissão de 
um deles em concursos públicos, 
o que lhes garantiria sustento e 
estabilidade. Ao contrário do que 
ocorre na sociedade americana, 
onde ser empresário, há tempos, 
é visto como razão de orgulho pa-
ra pais e mestres, os brasileiros 
começaram a mudar sua opinião 
sobre o assunto somente agora. 
"Até 20 anos atrás, empreender 
era visto como uma aventura, coi-
sa de maluco mesmo. Essa visão, 
fruto de sucessivos planos econô-
micos que geravam insegurança, 
só perdeu força nos últimos anos, 
com a estabilidade e o crescimen-
to do país", afirma Seabra. 
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PRINCIPAL C E N T R O DE E D U C A Ç Ã O E M P R E E N D E D O R A 
NOS EUA, O BABSON COLLEGE INVESTE EM PROFESSORES-
EMPRESÁRIOS, ESTUDO DE CASES E MUITA - MUITA - PRÁTICA 

Empreendedorismo é mais do que uma disciplina acadêmica — 
é um modo de vida. É esse o mantra do Babson College, em Boston, uma 
das mais prestigiadas escolas do gênero em todo o mundo, onde estudam 
de fundadores de empresas a empreendedores corporativos, a exemplo 
de Roger Enrico, presidente do estúdio de animação DreamWorks e Akio 
Toyoda, CEO da Toyota. Nas aulas, o princípio é dar a palavra a quem 
aprendeu a fazer negócios fazendo. Por isso, empresários e consultores 
são maioria no quadro docente. 

Os alunos entram em contato com clientes, ouvem suas 
necessidades e aprendem com situações do dia a dia. "Mostramos aos 
alunos a importância de entender a vida como ela é. Partimos sempre de 
casos reais para encontrar soluções, além de identificar oportunidades 
de mercado e também de inovação", diz o brasileiro Enio Pinto, diretor de 
Parcerias e Programas Globais do Babson. O MBA da instituição aparece 
em primeiro lugar no prestigiado ranking do US News & World Report 
há 18 anos. A graduação também ocupa o topo da categoria nos EUA, 
à frente das universidades mais prestigiadas do país, como Harvard, Yale, 
Stanford, Princeton e Columbia. 

A origem da equivocada cren-
ça de que empresários — de su-
cesso ou não — eram aqueles 
que não se davam bem nos es-
tudos formais está relaciona-
da com a proporção entre as ta-
xas de empreendedorismo por 
oportunidade versus as de em-
preendedorismo por necessida-
de. No Brasil, até 2003, a segun-
da sempre foi maior que a pri-
meira. A mudança tem sido 
paulatina. Em 2010, para cada 
empreendedor por necessida-
de havia outros 2,1 que empre-
endiam por oportunidade. O nú-
mero atual é semelhante à mé-
dia dos países que participaram 
do estudo, que foi de 2,2 empre-
endedores por oportunidade pa-
ra cada um por necessidade. Da-
dos do Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) apontam tam-
bém outra tendência: a de que os 
empreendedores brasileiros es-
tão mais escolarizados. A maior 
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parte dos empresários inician-
tes hoje tem de cinco a onze anos 
de estudos. Por outro lado, quem 
tem menos bagagem curricular, 
com até quatro anos de estudo, 
abre menos negócios. Outra boa 
nova é que, de acordo com o Se-
brae, nos últimos cinco anos mais 
de 200 mil estudantes de ensino 
fundamental e médio frequenta-
ram cursos de empreendedoris-
mo em escolas de todo o Brasil. 
No ano passado, aportou por aqui 
a plataforma de ensino FastTrac, 
da Fundação Kauffman, que tem 
por objetivo facilitar o ensino de 
empreendedorismo e a criação 
de empresas em qualquer área, 
da matemática à arquitetura, das 
ciências sociais à engenharia. Em 
apenas um ano, o programa já es-
tá presente em mais de 25 univer-
sidades em todo o país. 

Mas, antes de celebrar as mu-
danças, é preciso lembrar que, na 
cabeça de muita gente, o empre-

endedorismo contínua sendo uma 
espécie de terceira via para quem 
não tem talento ou paciência pa-
ra o estudo formal, ou, na hipóte-
se de ter, não conseguiu empre-
go. Um dos negócios mais famo-
sos de São Paulo nos anos 80, por 
exemplo, era a lanchonete chama-
da "O engenheiro que virou su-
co". No Brasil, empresários talha-
dos fora dos muros da escola, co-
mo Silvio Santos ou Samuel Klein, 
ainda costumam ser lembrados 
como exemplo-mor da supos-
ta irrelevância da educação for-
mal. Na opinião de Marcos Hashi-
moto, coordenador do Centro de 
Empreendedorismo do Insper, 
de São Paulo, o principal benefí-
cio que o estudo formal traz a um 
empreendedor é diminuir sen-
sivelmente a sensação de risco 
e incerteza que abrir e tocar um 
negócio sempre traz a qualquer 
pessoa, independentemente de 
sua formação. "Educação traz 

segurança. Quando o empresário 
recorre a mentores, a palestras, a 
livros e a qualquer outra fonte de 
conhecimento, ele identifica me-
lhor quais são suas habilidades 
e diminui o seu grau de incerte-
za. Por outro lado, autoconfian-
ça demais pode ser o começo do 
fim de um negócio." 

Os números sugerem que estu-
dar faz mesmo diferença. Tome-
se por exemplo a lista das pesso-
as mais ricas do mundo, elabora-
da pela Forbes. Dos mais de 270 
bilionários americanos que cons-
truíram suas fortunas sem herdar 
um único dólar, apenas 9% têm 
curso superior incompleto ou pa-
raram no ensino médio. Chama a 
atenção também a porcentagem 
de bem-sucedidos egressos das 
melhores universidades ameri-
canas: 10% vieram de Harvard e 
outros 5% de Stanford. Mas esses 
dados não têm o poder de encer-
rar a controvérsia. Quem obser-
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va o topo do ranking descobrirá 
logo que, nas dez primeiras co-
locações, são cinco diplomados 
versus cinco que largaram os es-
tudos. Aqueles que acham que a 
chamada "escola da vida" é mais 
relevante para o sucesso do negó-

cio podem pinçar da lista nomes 
como Bill Gates (2º colocado), que 
deixou seu curso de Direito em 
Harvard no terceiro ano; ou Lar-
ry Ellison (5°), fundador da Ora-
cle, que deixou dois cursos supe-
riores, um de Matemática e outro 

de Física, no meio do caminho; ou 
ainda Amancio Ortega (7º), fun-
dador da espanhola Zara, que 
completou apenas o ensino mé-
dio. Entre os que têm um diplo-
ma para ostentar estão o mexica-
no Carlos Slim Helu (1º colocado) 
e Warren Buffet (3º), ambos for-
mados em Administração. Mas os 
defensores dos livros têm mais 
um argumento na manga: dados 
da Fundação Kauffman mostram 
uma relação direta entre boa for-
mação e performance. Um estudo 
realizado em 2010 mostrou que 
os donos de negócios formados 
pelas principais universidades 
dos EUA apresentam faturamen-
to cerca de três vezes superior ao 
dos seus pares que completaram 
só o ensino médio. 

Embora não faltem exemplos pa-
ra defensores de qualquer um dos 
pontos de vista, a professora de 
empreendedorismo Lynda Apple-
gate, da Harvard Business School, 
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sublinha que a "velha-guarda" do 
empreendedorismo não serve co-
mo modelo para as próximas ge-
rações e tampouco pode ser vis-
ta como referência para o que vai 
ocorrer daqui para a frente: "A no-
va geração empreendedora é glo-
bal e educada. Quem quer entrar 
de verdade no mundo dos negó-
cios inovadores e de alto impac-
to tem de se preparar. Mesmo que 
seja por conta própria", diz. "O 
problema dessas histórias de su-
cesso sem estudos é que elas nun-
ca são lembradas levando em con-
ta o contexto e a época em que se 
deram", afirma o coordenador de 
projetos do centro de empreende-
dorismo e novos negócios da Fun-
dação Getulio Vargas (FGVCenn), 
René Fernandes. 

Sair em busca de oportunidades 
de conhecimento foi uma decisão 
do ex-office-boy Edivan Costa, de 
39 anos, fundador da empresa de 
licenciamentos Sedi (depoimento 

na pág. 54). A história de Edivan 
exemplifica bem o quão distorci-
da é a imagem de que o empreen-
dedor nasce empreendedor. Obs-
tinado, ele vivia com documen-
tos de uma imobiliária embaixo 

do braço. Seu papel era conseguir 
licenças e alvarás, numa constan-
te peregrinação a órgãos públicos 
de Belo Horizonte, a cidade on-
de nasceu. Enquanto procura-
va os atalhos para a burocracia, 
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viu uma oportunidade. Mas, an-
tes de montar sua empresa, de-
vorou todos os livros de gestão 
que via pela frente. "Em geral, 
os empresários bem-sucedidos 
que não têm formação escolar 
encontram o conhecimento de 
outras maneiras. No caso do Edi-
van, colegas, livros e pesquisas 
foram decisivos", observa Julia-
no Seabra, da Endeavor. 

Ao longo desta reportagem, 50 
empreendedores que frequenta-
ram os mais diferentes cursos, ou 
então abandonaram a escola, re-
velam como aprenderam a fazer 
negócios. Embora as formações 
sejam variadas, todos eles deixa-
ram claro que há, sim, coisas que 
não dá para aprender nem mes-
mo na mais renomada das ins-
tituições, a saber: paixão, com-
paixão, humildade, persistência, 
criatividade, coragem e, sobretu-
do, a disciplina de se tornar um 
ser humano melhor. 
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PEGN O que é preciso estudar para administrar 
bem o negócio? 
R: É muito importante entender de gestão e do seu 
negócio. Mas o dono não precisa ser "expert"em 
todas as áreas. O ideal é saber um pouco sobre cada 
tema para acompanhar bem o trabalho de quem 
cuida desses setores. Esse conhecimento também 
deve ser usado para contratar bons profissionais. 

PEGN O que você acha mais importante 
do que a formação? 
R: Construir uma reputação sólida. O empreendedor 
precisa do apoio de amigos que indiquem pessoas 
influentes para o negócio. Para isso, é preciso ser 
reconhecido pela competência e pelos resultados 
— algo que não se aprende em nenhuma escola de 
negócios. Cursos enfatizam a importância de ter 
empatia para conquistar pessoas e de ouvi-las, 
mas não se aprende a fazer isso senão na prática. 

PEGN De que outras maneiras é possível 
aprender? 
R: O empreendedor só terá sucesso se estiver 
antenado com o que está acontecendo no 
mundo dos negócios e pesquisar as tendências 
e quais novas habilidades pode adquirir. Esse 
tipo de estudo é um investimento, mas não 
necessariamente em cursos — dá para aprender 
muito em livros, palestras, sites. É diferente quando 
se cria um negócio em uma área pela qual se tem 
paixão: nesse caso, mesmo sem intenção, você 
acaba estudando aquele assunto por puro prazer. 

PEGN É possível aprender a ser empreendedor? 
R: Algumas coisas não se aprendem, são 
características inatas, como ter paixão, 
perseverança, saber que vai cometer erros 
e que tem de lidar com isso. E, claro, estar 
disposto a trabalhar muito. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

odilio
Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 269, p. , jun. 2011.

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 270, p. 48-59 , jul. 2011.




