


assédio de jovens encantados pela história 

da empreendedora Isabel Pesce duran

te a Campus Party Recife - evento que 

aconteceu em julho - só não era maior do 

que a disposição dela em dar atenção a todos. Foram várias 

palestras ministradas, dezenas de fotografias ao lado dos fãs, 

autógrafos no seu livro e entrevistas entre um compromisso e 

outro. Foi numa dessas brechas que eu consegui marcar um 

encontro com a nova queridinha do público jovem universitário. 

"Cara, é surreal, eu sou igual a todo mundo aqui", confidencia

va, enquanto caminhávamos para um local mais sossegado, 

longe dos flashes. 

Talvez o fato de ela ser igual a todos fez com que seja vista 

como um exemplo. Afinal, ela mostrou que uma pessoa co

mum, filha da classe média, é capaz de ser aprovada no exame 

do Massachussets Institute of Technology (MIT), conquistar 

cinco graduações [incluindo Administração), trabalhar em em

presas como Google, Microsoft e Deutsche Bank e, finalmente, 

se tornar sócia de um projeto empreendedor de sucesso - tudo 

isso antes dos 25 anos de idade. E o mais impressionante é 

que, para Pesce, esse é apenas o começo. 

Essa bela história de superação, coragem e criatividade 

foi publicada na internet em meados de maio, e rapidamente 

ganhou impulso nas graças da mídia on-line. Em uma semana, 

foram 100 mil downloads do livro (em formato PDF|; em um 

mês, 500 mil. "Depois disso, eu parei de contar", brinca a em

preendedora. Atualmente, ela é sócia e diretora de Negócios 

da Lemon, empresa desenvolvedora de um aplicativo móvel 

que reúne informações de documentos e cartões de crédito, 

uma "carteira digital". Em entrevista exclusiva à revista 

Administradores, ela conversou um pouco sobre sua forma

ção, experiência e planos futuros. 

Você diz que, no Brasi l , sobram histórias de sucesso 
e faltam de fracasso, criando um comportamento que 
desestimula o empreendedorismo, principalmente pelo 
medo de errar. Então, a gente poderia c o m e ç a r falando 
sobre o seu maior fracasso como empreendedora? 

Só uma coisa na pergunta: também faltam histórias de sucesso. 
Tem os dois, faltam histórias de fracasso e há poucas histórias 
de sucesso. Temos que ouvir mais histórias. Tem mais gente que 
deu certo que tem de contar como deu certo, e gente que errou 
que tem de contar o que deu errado. Quando a gente começou 
na Lemon, eu queria muito aprender a fazer parcerias, e acre
ditava que, com essa energia toda, conseguiria fechar uma por 
dia com empresas gigantescas. Não é bem um fracasso, mas eu 
reparei que, quando você representa uma empresa pequena, tem 
empresas maiores que não dão atenção a você, não importa o 
que você faça. E eu tentei por meses, meses e meses, deveria ter 
parado antes. A atenção que eu dei para essa meta acabou me 
desviando de outras que teriam nos ajudado mais no começo. 

Então, eu acho que também esse negócio de não desistir nunca 
é legal, mas entender quando é hora de parar um pouquinho e 
inventar outra coisa - para depois voltar para aquela meta inicial - é 
interessante. Nesse caso, eu demorei um pouquinho para identificar 
que o que eu estava tentando fazer era literalmente (ou pratica
mente) impossível naquela hora, mas não impossível para depois. 

Antes, a gente precisava construir a empresa e criar uma 
história legal ao redor dela, para depois as empresas maiores se 

interessarem por nós. Eu estava querendo colocar a carroça na 
frente dos burros. Então, essa foi uma das coisas que apanhei muito 
no começo, mas aprendi. Era assim: as reuniões iam super bem, 
mas ninguém assinava o contrato. Então eu falava: "meu, alguma 
coisa aqui sou eu, não é possível". E acho que a parte do fracasso 
aqui foi não identificar que isso era muito cedo para acontecer. 

Mas você aprendeu a fazer parceria depois? 

Ah, aprendi. Tá acontecendo muito agora, tem muita coi
sa nova. Mas também tenho muito o que aprender ainda. 

Você se formou em cinco cursos diferentes no M I T . 
Como essa lógica funciona por lá? Aqui você tem que 
fazer um vestibular para um curso específico. . . 

Lá é diferente, você entra na faculdade inteira, não apenas no 
curso. Você presta vestibular pro MIT com outras 999 pesso
as (milpessoas entram no MIT). No segundo ano, você tem 
que declarar o seu curso mas, durante toda a sua carreira, você 
pode fazer matérias em todos os departamentos. Se você faz 
Física, pode fazer aulas de Música, por exemplo. Eles têm dois 
conceitos lá: o de major é um bacharelado mesmo. E o minor é 
um diploma compacto. Normalmente, as pessoas fazem o major 
e às vezes fazem o minor. Só que, no MIT, conforme você vai 
cursando as matérias, pode acabar acumulando vários majors 
e vários minors. 0 MIT recomenda até um máximo de dois de 



Você parou de 
estudar para se 
dedicar aos ne

gócios. Pretende 
voltar a estudar 

algum dia? 

Aqui no Brasi l 
nós lidamos mui

to com questões 
de regulamenta
ção profissional, 
sindicatos, con

selhos profissio
nais e u m a legis
lação trabalhista 

bem rígida. Na 
sua opinião, 

isso favorece 
a abertura de 

novos negócios 
startups, apesar 

de proteger os 
trabalhadores? 

cada, dois compactos e dois completos. 
E o que eu fiz foram dois diplomas ma-
jors, em Engenharia Elétrica e Ciências 
da Computação. Fiz um outro major em 
Administração, e fiz mais dois minors: 
um de Economia e um de Matemática, 
mas isso era porque eu estava fazendo 
um monte de aulas. Então, por exem
plo, para você ter um diploma major, 
tem que fazer quatro aulas por semestre. 
Como em alguns semestres eu fiz muitas 
aulas - teve um em que eu fiz 13 - aca
bei acumulando diferentes diplomas. 

Eu comecei um mestrado depois de me 
formar, mas tranquei. Achei que, para mim, 
o que fazia mais sentido no momento era 
aprender a pôr a mão na massa. Então, o 
sonho agora é realmente criar coisas. É 
engraçado, a gente pensa que para estudar 
tem que estar sentado estudando em um 
livro. Mas a gente aprende todo dia na 
startup, tem um monte de estudos também. 
Então, eu sinto que estou aprendendo ainda. 

Daria pra gente fazer uma palestra inteira 
sobre isso, porque os direitos do trabalha
dor são muito diferentes quando você atua 
numa startup e as leis norte-americanas 
ajudam nisso. Por exemplo, a maioria das 
startups contratam em um regime que, quan
do mandam embora, não precisam pagar 
nenhum benefício. Não é maldade, mas para 
uma companhia que a qualquer momento 
pode dar errado, é uma maneira de se pro
teger. Faz sentido, se uma empresa pode ser 
fechada sem nenhuma dívida. Mas as pesso
as que aceitam trabalhar nessas condições 
gostam disso, porque quando eles quiserem 
sair, podem fazê-lo sem dar nota prévia. 

Como uma startup geralmente está 
em busca de um modelo de negócios que 
ainda vai escalar e se tornar sustentável, ela 
pode não existir daqui a seis meses. Então 
a estrutura de uma startup nos Estados 
Unidos é muito diferente da estrutura de 
uma empresa aqui, que se preocupa mais 
com os direitos trabalhistas. Não é que as 
companhias devem ser malvadas com o 
empregado. De maneira alguma, elas vão 
fazer o que é possível e o que é necessá
rio para que as pessoas que trabalhem lá 
permaneçam motivadas a trabalharem. 

Para formalizar 
um negócio no 

Brasi l , são neces
sários mais de 

40 documentos, 
dependendo do 

ramo de atua
ção , e os custos 

var iam de RS 
900 a mais de RS 

3 m i l de estado 
para estado -

fora os tributos 
e u m a eventual 

falência. Para 
uma empresa 

que pode fechar 
em questão de 

meses, é um ris
co considerável. 

As startups hoje 
t ê m u m a vanta

gem em rela
ção às grandes 

empresas: elas já 
estão nascendo 
dentro de u m a 

lógica sustentá
vel . Uma empre
sa que nasceu de 
dez anos para cá 

pensa diferente 
de u m a empresa 
que começou há 

100 anos. Uma 
startup não cr ia 

um produto para 
dar lucro ao seu 

dono, primordial
mente, mas s i m 

para ajudar e me
lhorar a vida das 

pessoas. Como 
você enxerga 

essa mudança 
de paradigmas? 

Lá também tem isso. Quando você abre 
uma empresa, tem que ter uma documen
tação. Mas como é mais padronizado, tem 
muita coisa que minimiza o quanto você 
precisa de um advogado ou um conta
dor. Então, tem muita coisa que você faz 
sozinho. Mas, do jeito que a startup é, ajuda 
muito, principalmente no começo. Quan
to menor o número de pessoas, melhor, 
porque - como você está tentando descobrir 
as coisas - uma grande estrutura e mais 
pessoas para tomar uma decisão deixam 
o processo mais lento. E tempo, para uma 
startup, é um elemento fundamental. 

Hoje tem uma nova escola de empreende-
dorismo, que se chama startup enxuta (lean 
startup), idealizada por Eric Ries. No final, 
as empresas têm o mesmo goal, que é gerar 
rendimentos. Do contrário, ela não vai resis
tir. Mas o que essa nova escola de startups 
está fazendo é: existem maneiras de mini
mizar os riscos de criar um produto que nin
guém quer. Como? Por isso que eles estão 
focando mais no "gerar valor", porque esse 
é o primeiro passo para você criar sua base 
de usuários, que depois pode ser monetiza-
da e, então, gerar rendimento para a empre
sa se tornar autossuficiente. A meta é a mes
ma, mas o caminho é um pouco diferente. 



Uma das tendên
cias mais fortes 
na Administra
ção atualmente 
é o pensar "fora 

do quadrado". 
Você acha que as 

empresas estão 
absorvendo bem 

essa cultura de 
inovação, de 

abandonar as 
velhas soluções 
- mesmo que te
nham dado certo 
em outra época? 

Agora falando 
um pouquinho 

de talentos: você 
diz que nos EUA, 

principalmen
te no Vale do 

Silício, há u m a 
preocupação 

muito grande em 
reter os talentos. 

M a s pesquisas 
recentes mos

tram que essa é 
u m a preocupa

ção mínima entre 
os gestores de RH 

no Bras i l . Quais 
os riscos que isso 

representa para 
u m a empresa? 

Mas você pensa 
em abrir u m a 

empresa sozinha 
um dia, do zero? 

Acho que tem muito trabalho para ser 
feito aí. Na verdade, não é nem culpa das 
empresas ou da cultura, é culpa da gen
te, porque não queremos sair da zona de 
conforto. Tendemos a querer pensar naquilo 
da maneira que a gente deseja porque temos 
medo de errar. Mas acho que, aos poucos, 
está se mudando bastante esse perfil, e você 
vê isso na forma como as empresas estão 
sendo geridas. São pequenas coisas que fa
zem você pensar de uma maneira diferente. 

0 problema é que, no final, quem faz 
a companhia são as pessoas que estão 
trabalhando. Então, quanto mais compro
metidos e mais apaixonados eles estejam 
pela ideia, maiores as chances de eles 
colocarem a energia e o pensamento 
necessários para mitigar a possibilidade 
de dar errado. Eu não falo "dar certo", 
porque às vezes nunca dá certo, mesmo 
quando você faz tudo certo. Mas, no Vale do 
Silício, a pessoa é tudo! Mais do que a ideia, 
mais do que o mercado. Porque, no final, 
a empresa nada mais é do que uma ideia 
sendo executada por pessoas, e se essa 
pessoa não faz direito, é impossível que dê 
certo. Então, o pessoal foca muito nisso. 

Tenho até que esclarecer: às vezes as 
pessoas pensam que a Lemon sou só eu. 
De modo algum, eu não faço isso sozinha. 
A gente tem um time fundador animal, 
o meu sócio, que é o CEO, é um cara 
sensacional. Foi por ele que eu quis abrir 
essa empresa. Nós nunca fazemos as coisas 
sozinhos, é sempre trabalho em equipe. 

Penso, mas eu estou aprendendo tan
to que faz mais sentido esperar. E 
a gente tem muita responsabilidade 
quando uma empresa é pequena. 

Quais são os 
planos para o 
aplicativo da 

Lemon? Vocês 
pensam em 

lançar u m a plata
forma de paga

mentos digitais, 
por exemplo? 

Para terminar, 
qual o conselho 
que você deixa 
para os jovens 

empreendedores 
e administrado

res do Brasil? 

Achamos que pagamento digital vai 
acontecer, mas vai demorar um pouquinho 
ainda. 0 mercado não está pronto pra isso. 
Mas a nossa visão de longo prazo não é 
ser apenas uma carteira na nuvem, mas 
sim uma carteira aberta. Falando assim, 
parece que a carteira está aberta pra todo 
mundo ver, mas não é isso (risos). Aberta 
no sentido de que outras pessoas possam 
integrar serviços que adicionem mais valor 
para o usuário. Então, não queremos só que 
a gente faça as coisas (o desenvolvimento da 
Lemon), gostaríamos também de identi
ficar parceiros que estão fazendo coisas 
legais, que poderiam rodar em cima da 
Lemon e trazer mais valor para os nossos 
usuários. Queremos ser uma carteira aberta 
em termos de código aberto, e deixar que 
as pessoas se integrem com a gente. 

Quando vocês começarem, vão notar que 
é bem mais difícil do que parece. Mas 
não desanima, não desanima mesmo. 
Tudo é sempre mais difícil do que a gente 
imagina, e todo mundo que conseguiu 
sucesso falhou muitas vezes antes disso. 
Ninguém pegou uma bicicleta sem rodi
nha e começou a andar na velocidade, 
todo mundo caiu muitas vezes. E é muito 
parecido com tudo na vida. Se cair, pare, 
pense o que deu errado, aprende, e fale 
para si mesmo que não vai cometer o 
mesmo erro. Depois, levanta e continua. 

Text Box
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