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sistema, é o maior APP de educa
ção no mundo). No fim de agosto, 
Ann visitou o Brasil para falar com 
jovens empreendedores na sede 
da Fiesp, em São Paulo, onde con
cedeu a entrevista a seguir para 
Pequenas Empresas & Gran
des Negócios. 

P: Como surgiu a ideia de 
criar o Duolingo? 
R: Eu tinha acabado de vender mi
nha segunda empresa, a The ESP 
Game, para o Google e estava em 
uma posição confortável em mi
nha vida. Não precisaria trabalhar 
nunca mais, se quisesse. Então re
solvi criar algo que tivesse como 
principal propósito ajudar outras 
pessoas. A área de educação sem
pre foi uma grande paixão. Pen
sando nisso, escolhi focar no en
sino de idiomas. 

P: Por quê? 
R: Comecei a pesquisar essa área 
e descobri que há pelo menos 1,2 
bilhão de pessoas aprendendo 
uma língua no mundo. Cerca de 
800 milhões delas estão come
çando pelo inglês e vêm de clas
ses mais humildes. E quase to
dos os métodos para aprender 
idiomas exigem um investimen
to razoável. Ou seja, são feitos 
para uma minoria. 

P: E como é possível 
custear isso? 
R: Criamos um sistema que pu
desse se autossustentar, para 
nunca precisarmos cobrar dos 
alunos. Alguns dos exercícios 
que eles fazem no Duolingo são 
traduções reais de textos para 
outras empresas. Em vez de 
contratar um tradutor, as em
presas usam nossos alunos co
mo mão de obra. Isso acaba cus
teando o aprendizado. As pes
soas pagam com seu tempo. 

P: Como vocês garantem a 
qualidade das traduções? 
R: Usamos um sistema similar ao 
da Wikipedia. Os próprios alunos 
se corrigem e observam o traba
lho de cada um. 

P: O que é mais 
importante na hora de 
formar uma equipe? 
R: A maior lição que aprendi na 
minha vida empreendedora foi 
contratar as pessoas mais capa
citadas do mercado. É muito fácil 
se esquecer disso se você está co
meçando com pouco dinheiro. 

P: Que dica você dá para 
quem está tentando usar o 
crowdsourcing? 
R: Há um pouco de hype em tor
no do assunto, devido à popula
ridade que ganhou. Muitas em
presas estão usando esse méto
do de forma errada. As pessoas 
acreditam que um projeto de 
crowdsourcing vai atrair gente 
disposta a ajudar só porque ele 
está ali. Isso funcionou com a 
Wikipedia, mas raramente dá 
certo. Você precisa criar um sis
tema ativo para motivar essas 
pessoas e outro de incentivos — 
tem de dar algo em troca do tem
po cedido. É fundamental enten
der o que elas gostariam de re
ceber para fazer um determi
nado tipo de trabalho. É uma re
lação de troca. 

P: Hoje você também é 
professor da Universidade 
Carnegie Mellon. Como é 
essa experiência? 
R: Foi algo que sempre gostei de 
fazer e que vem me dando cada 

vez mais prazer. Dou aulas para 
cerca de cem alunos em uma 
turma. Com o Duolingo a satis
fação é ainda maior, porque pos
so tocar mais de 1 milhão de pes
soas que acessam os aplicativos 
diariamente. 

P: Na visão de um professor 
e fundador de uma startup 
de educação, qual é a melhor 
forma de aprender? 
R: Não gosto do padrão conven
cional, em que o professor está 
lá falando e os alunos apenas es
cutando (e quase dormindo!). 
Tem de ser uma coisa ativa. É 
por isso que o Duolingo funcio
na bem. Toda vez que você o 
acessa está fazendo algo, intera
gindo. É a melhor forma de reter 
conhecimento. Outro ponto fun
damental é manter seus alunos 
motivados. Qualquer pessoa 
que tenta aprender algo sozinha 
corre grandes riscos de desistir, 
por causa da desmotivação. 

P: Que conselho você dá aos 
jovens que estão pensando 
em começar a empreender? 
R: Não sei o que funciona com ou
tras pessoas, mas eu não abriria 
um negócio apenas por dinheiro. 
Primeiro, tentaria descobrir algo 
de que as pessoas estão precisan
do e depois entenderia como fa
turar com isso. É a forma mais fá
cil de começar. • 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 297, p. 96-98, out. 2013.




