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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objeto de pesquisa a dinâmica de formação do 
sujeito empreendedor. A investigação teve por objetivo a proposição de uma visão 
humanista concebida por meio das reflexões e inquietações a respeito dos caminhos 
possíveis para esse processo formativo. O referencial teórico é baseado em dois 
autores: Fernando Dolabela, e sua obra Oficina do empreendedor, que se constitui 
em uma metodologia; e Edgar Morin, a partir da obra A cabeça bem-feita, que versa 
sobre a Educação e compõe o aspecto humano proposto na pesquisa. Buscaram-
se, nesse aporte teórico, elementos para um entrelaçamento dos dois assuntos, 
baseado na hipótese de que a visão técnico-ferramental é insuficiente para a devida 
compreensão dessa dinâmica. A abordagem metodológica foi composta por 
levantamento bibliográfico e pesquisa de campo, na forma de entrevistas abertas. 
Foram apresentadas as definições de pesquisadores e instituições sobre o tema, 
bem como seus posicionamentos sobre a caracterização e formação do 
empreendedor. Os entrevistados foram convidados devido às suas realizações 
profissionais e pesquisas no campo do empreendedorismo, e revelam seus 
posicionamentos sobre o objeto de estudo, encaminhando-nos, nas considerações 
finais, para a complementaridade da visão técnico-ferramental pela abordagem 
humanista, que privilegia os processos que conduzem aos resultados e comportam 
a solidariedade, o indivíduo, sua inserção na coletividade e a complexidade dos 
contextos em que se dão as ações empreendedoras. 
 
Palavras-chave: Formação. Empreendedor. Pensamento complexo. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The present dissertation has the dynamic development of a entrepreneur as an 
object of research. The investigation aimed to study a humanistic view arised from 
reflections and uneasiness about the possible ways taken for this developmental 
process. The theoretical basis is drawn heavily on two authors: Fernando Dolabela, 
and his work Oficina do empreendedor, which is considered as a methodology; and 
Edgar Morin title A cabeça bem-feita, which says about Education and human 
aspects presented in this research. Based on the theoretical contribution, elements 
for an intermingling of the two subjects were looked for, the hypothesis argues that 
the technical-instrumental vision is not enough to such comprehensive understanding 
of this dynamic. The methodological approach was composed by literature review 
and field work made of open interviews. The definitions given by researchers and 
organizations about the subject were presented as well as their point of view of the 
characteristic and development of an entrepreneur. Those ones mentioned above, 
were invited for an interview due to their professional accomplishment and the field 
work made on intrepreneurship, and show their point of view about the object of the 
research by leading us, in the final considerations, to complementarity of the 
technical-instrumental vision through humanistic approach, that emphasizes those 
processes which guide to results and is consisted in solidarity, the individual, their 
taking part in the collectivity and the complexity of the contexts in which the 
entrepreneur actions are carried out. 
 

Keywords: Development. Entrepreneur. Complex thought. 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Os dez mandamentos do intraempreendedor.........................................  57 

 

Quadro 2: Perfil dos empreendedores...................................................................... 58 

 

Quadro 3: Características do empreendedor...........................................................  59 

 

Quadro 4: Os caminhos do empreendedor..............................................................  60 

 

Quadro 5: Ensino tradicional e aprendizado de empreendedorismo.......................  62 

  

Quadro 6: Ideias nucleares da entrevista “As três trilhas virtuosas”........................  74 

 

Quadro 7: Ideias nucleares da entrevista “Encontros e energias”...........................  75 

 

Quadro 8: Ideias nucleares da entrevista “Aprender que leva ao fazer”..................  75 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

Bandesul - Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul 

BNDE - Banco Nacional de Desenvolvimento 

CCE - Característica de comportamento empreendedor 

Cebrae - Centro Gerencial de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

DAC - Departamento de Aviação Civil 

FGV - Fundação Getúlio Vargas 

Fumsoft - Sociedade Mineira de Software 

GEM - Global Entrepreneurship Management 

Gera - Global Entrepreneurship Research Association 

IBPQ - Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

MBA - Master Business Administration 

MMPE - Micro, Média e Pequena Empresa 

MPE - Micro e Pequena Empresa 

ONU - Organização das Nações Unidas 

Patme - Programa de Apoio Tecnológico às Microempresas 

PIB - Produto Interno Bruto 

Progerar - Programa de Geração de Emprego e Renda 

Propago - Programa Nacional de Apoio à Empresa Rural 

Pronac - Programa Nacional de Serviço à Pequena e Média Empresa 

PUC - Pontifícia Universidade Católica 

Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

Softex - Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

Unctad - United Nations Conference on Trade and Development 



 
 

Unctc - United Nations Center on Transnational Corporations 

Unesp - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas 

Uninove - Universidade Nove de Julho 

UNPD - United Nations Development Programme 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO........................................................................................ 13 

1.1  A vivência que encaminhou a pesquisa.............................................. 14 

1.2  Problematização.................................................................................... 19 

1.3  Objeto..................................................................................................... 21 

1.4  Metodologia........................................................................................... 21 

1.5  Hipótese................................................................................................. 23 

1.6 Objetivos................................................................................................ 23 

1.7  Referencial teórico................................................................................ 24 

1.8  Estrutura do trabalho............................................................................ 26 

2  SUJEITO E PRÁTICAS.......................................................................... 30 

2.1  Os termos, seus usos e definições..................................................... 30 

2.2  As pesquisas sobre empreendedorismo............................................ 32 

2.2.1  Pesquisas em nível mundial.................................................................... 33 

2.2.2  Pesquisas no Brasil................................................................................. 35 

2.3  O Sebrae................................................................................................. 37 

2.3.1  Atuação................................................................................................... 37 

2.3.2  A história do Sebrae................................................................................ 39 

2.3.3  O Empretec............................................................................................. 42 

2.3.4  O funcionamento do seminário................................................................ 44 

3  OLHARES SOBRE A FORMAÇÃO EMPREENDEDORA..................... 49 

3.1  Empreendedor e empreendedorismo.................................................. 49 

3.1.1  Intraempreendedores.............................................................................. 56 

3.2  O empreendedor e os pesquisadores brasileiros.............................. 57 

3.2.1  Outra visão sobre o empreendedorismo................................................. 63 

3.3  O pensamento complexo...................................................................... 65 

3.3.1  Os operadores da complexidade............................................................. 66 

3.3.2  O Homo complexus................................................................................. 67 

3.4  Ensino e formação de empreendedores............................................. 69 

4  OLHARES QUE SE ARTICULAM.......................................................... 73 

4.1 Ideias nucleares das entrevistas......................................................... 74 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................... 83 

REFERÊNCIAS.................................................................................................... 89 

APÊNDICE A  As três trilhas virtuosas: entrevista com Mário Sérgio 

Cortella................................................................................................................ 

 

92 

APÊNDICE B  Encontros e energias: entrevista com Fernando Terni........ 105 

APÊNDICE C  Aprender que leva ao fazer: entrevista com Raul Ribas...... 118 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tenho o dormir muito tranquilo, fruto da 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho explora a temática do empreendedorismo sob um 

olhar humano e não apenas técnico. Muito se discute a respeito da formação do 

empreendedor, da importância desta formação. Para o senso comum, as técnicas, 

os comportamentos, as maneiras de trabalhar o empreendedorismo, como a 

aquisição de ferramental teórico-prático para aplicação na área de negócios, são 

algumas das principais discussões a respeito da problemática. 

Acreditamos que o empreendedor é alguém que vai além da utilização de 

tal ferramental. É aquele capaz de inovar, e não apenas seguir rotinas 

administrativas. Empreender pode não se limitar ao mundo dos negócios, e mesmo 

nele pode ser mais do que estabelecer e modelar comportamentos. Em nossa visão, 

empreender envolve ações que podem ser realizadas em diversos setores de 

atuação além do ambiente empresarial. 

Esse olhar humano ao qual nos referimos trata o empreendedorismo não 

somente como um elemento da área de negócios, e sim como algo referente ao todo 

da sociedade. Está imerso nela, é causa e causador de fenômenos sociais, não 

sendo estanque nem tão profundamente particularizado. É um processo social 

humano e, como tal, às vezes se desumaniza. Concebê-lo apenas como uma 

sequência de comportamentos e procedimentos fragmentados, distribuídos 

ordenadamente, descaracteriza a dinâmica de formação do sujeito, desumaniza o 

processo e o reduz. 

A concepção que não considera a percepção do humano norteia grande 

porção do estrato social, constituindo-se o empreendedorismo e o ensino em geral 

em elementos que seguem essa regra e não em exceções, na maior parte das 

vezes. No que diz respeito ao ensino, à educação, vemos frequentemente que o 

conhecimento gira em torno dele mesmo, não se preocupando com o sujeito que 

vivencia ou deveria vivenciar o processo educacional. O olhar, exclusivamente 

técnico, traz a ilusão de que o acúmulo de conhecimento, a certificação ou o diploma 

sejam fins em si mesmos, independentemente do ambiente, da ação ou inação e 

outras pertinências do sujeito. 
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Esse olhar, que pretendemos como humano, possibilita que o processo 

de formação leve em conta o sujeito com suas contradições, indecisões, virtudes, 

percepções, modos de perceber a vida. 

A escolha de encaminhar essa visão humanista apoiada no pensamento 

complexo de Edgar Morin advém da forma como esse autor navega pelas 

dimensões do humano. Seu pensamento comporta o humano em particular e sua 

vivência na coletividade humana. 

Morin (2007, p. 18) afirma “que cada indivíduo singular carrega a forma 

inteira da condição humana”. E continua, ao se referir à identidade humana comum: 

 

A unidade humana primeira é genérica. O termo genérico, aqui, 
ultrapassa e engloba o termo genética. Diz respeito à fonte geradora 
e regeneradora do humano, aquém e além das especializações, dos 
fechamentos, dos compartimentos [...] Cada indivíduo vive e 
experimenta-se como sujeito singular; essa subjetividade singular, 
que diferencia cada um, é comum a todos (MORIN, 2007 p. 59). 

 

O que emerge disso é o que concebemos como humano. Essa vivência e 

experiência, em nossa visão, são importantes e devem ser consideradas na 

dinâmica de formação, particularmente para esta pesquisa, do sujeito 

empreendedor. A formação do empreendedor deve permitir o estímulo à aceitação 

da incerteza e o constante contato com desafios. A complexidade do mundo, da 

vida, necessita de processos de formação menos fragmentados, limitados por 

propostas com foco único. É fundamental conceber o ser humano além do executor, 

produtor de resultados. 

 

1.1 A vivência que encaminhou a pesquisa 

 

A inquietação em relação a este assunto surgiu antes da intenção desta 

pesquisa. Faz parte de minha própria história de vida como educador, homem de 

empresas, como cidadão. Prioritariamente, como ser humano que em sua vida 

realiza, empreende. 

Por volta dos 13 anos de idade, eu tinha uma companheira inseparável: 

uma bronquite asmática incontrolável. Juntamente com a família, havia mudado para 

Atibaia, uma cidade serrana próxima à capital paulista, feito todos os tratamentos 

clínicos, simpatias e o que for possível imaginar, buscando melhorar meu quadro de 
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saúde. Com recomendação médica, voltei a praticar natação, mesmo contrariado. 

Essa contrariedade vinha da infância, por conta de um instrutor que me deixou, na 

primeira aula, sozinho em uma turma avançada, em uma piscina de 5 metros de 

profundidade. 

Aprendi a nadar com certa facilidade e, alguns meses depois, o treinador 

da equipe principal convidou-me para um teste na equipe de competição. Lembro-

me de que nessa ocasião fiz um tempo 31 segundos acima da marca do melhor 

atleta da equipe. Nadei até os 18 anos, quando entrei na faculdade, e baixei essa 

diferença para menos de meio segundo. Nesses, aproximadamente, cinco anos, 

muitas histórias se sucederam. Minha principal dificuldade era a locomoção. Eu 

gastava cerca de duas horas e meia para ir e voltar dos treinos de ônibus, mais três 

horas e meia de treinamento. Nesse caminho de luta contra as adversidades, 

recordo-me de uma ocasião em que passei dois dias hospitalizado por causa de 

uma crise de bronquite. Saí do hospital e viajei com a equipe para a competição 

mais importante do ano, em que nosso revezamento se classificou para os Jogos 

Abertos do Interior, uma competição muito importante do estado de São Paulo. Eu 

abria o revezamento. 

Provavelmente por influência deste espírito esportivo, prestei vestibular 

para Educação Física, na Universidade Estadual Paulista (Unesp), uma das três 

universidades estaduais de São Paulo. Ao me formar, comecei uma série de 

questionamentos sobre essa escolha e meus anseios profissionais e pessoais. Com 

a intenção de encontrar alternativas para trabalhar satisfeito, busquei ingressar na 

aviação, como comissário de bordo, o que na época me parecia uma aposta 

interessante. Fiz um curso a duras penas, todos os sábados das 9 às 18 horas. Ia de 

Atibaia para São Paulo com pouco dinheiro, depois de trabalhar a semana toda. 

Prestei a prova do Departamento de Aviação Civil (DAC) para obter minha 

certificação, com mais 73 colegas da mesma escola. De todos os que participaram, 

apenas eu fui aprovado. A partir de então, o cenário da aviação brasileira mudou 

abruptamente: à época em que recebi minha certificação, as empresas aéreas 

nacionais demitiram muitos comissários. Começava uma época de diversas 

dificuldades para a aviação brasileira e o mercado encolheu. 

Continuei dando aulas. Trabalhava em quatro empregos: uma escolinha 

de esportes, uma escola de natação, uma clínica para recuperação de dependentes 

químicos e, ainda, substituía um professor de Geografia e História licenciado. 
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Confesso que me sentia desestimulado, pois não via como satisfazer 

meus anseios pessoais, nem os profissionais. E ainda ouvia aquelas frases: “Calma, 

o começo da carreira é difícil...” ou “Você é jovem, tem tudo pela frente...” 

Reconheço a boa intenção e agradeço a boa vontade das pessoas que me diziam 

isso, mas, honestamente, eu não estava com vontade de me conformar com aquilo. 

Depois de algum tempo, selecionei meus trabalhos de acordo com o prazer e a 

renda que me proporcionavam e deixei algum tempo livre para fazer cursos e para 

procurar oportunidades. Os cursos que eu fazia tinham enfoque na área de 

desenvolvimento humano, o que, aparentemente, não dizia respeito à minha área de 

atuação, a Educação Física. 

Na mesma época, teve lugar um acontecimento aparentemente negativo: 

o proprietário da escola de natação em que eu trabalhava pediu-me para abrir 

turmas de iniciação para adultos. Há grande diferença entre ensinar crianças, 

aqueles seres destemidos que aprendem praticamente sozinhos, e ensinar adultos, 

esses seres cheios de medos, ansiedades e limitações autoimpostas. Além do mais, 

eu não tinha a menor familiaridade com ensinar a nadar, minha história era com as 

competições. Para piorar, as estratégias educativas para iniciantes de natação eram 

extremamente enfadonhas e a maioria das pessoas desistia dos cursos. 

Aproveitando uma oportunidade em que tudo parecia negativo, conversei com o 

proprietário da escola e expliquei a ele que nem os alunos, nem eu ou a escola 

teríamos benefícios se apenas repetíssemos o que vinha sendo feito. Que havia a 

necessidade de trabalharmos as condições emocionais dos alunos de iniciação, de 

darmos atenção ao ser humano integralmente e não apenas aos exercícios que ele 

deveria fazer. Com isso, eu poderia aplicar meus novos conhecimentos e melhorar a 

qualidade do curso, trazendo benefícios para os alunos, para mim e para a escola. 

Isso ocorreu em 1994 e até hoje não tenho certeza se ele me entendeu ou se 

aceitou por não ter mais ninguém para colocar em meu lugar. 

Foi uma época muito construtiva, pois, além de inovar em meu trabalho, 

fiz amigos que conservo até hoje e aprendi grandes lições como profissional e ser 

humano. Uma delas é que quem lidera um grupo de pessoas deve interessar-se 

verdadeiramente por elas, pois todas as pessoas têm sonhos e medos. Elas não são 

apenas um meio para se conseguir o que se quer. 

Alguns meses depois, fui convidado para trabalhar no departamento 

comercial de uma empresa estadunidense no Brasil, onde tive algumas das maiores 
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experiências de minha carreira, como trabalhar como representante totalmente 

autônomo, não ter salário, viver apenas de minha produção. Dessa maneira, entre 

coisas boas e ruins, trabalhei na empresa por um ano e meio e, com poucos meses 

de trabalho, fui chamado para a área de recrutamento, seleção e treinamento, numa 

função designada para quem ocupava um cargo hierárquico duas posições acima da 

minha inicial. Pareceu-me ótimo, porém, entrei em um ritmo de atividades e 

preocupações que ultrapassou os limites de minha saúde. 

À época, voltar a morar em Atibaia pareceu-me a melhor saída. Fiz 

contato com antigos empregadores e um deles me convidou para organizar o 

departamento de reabilitação e capacitação física de um luxuoso hotel para a 

terceira idade. Não tinha mais pretensões com a Educação Física, mas, como 

estava desempregado, aceitei. Organizei o departamento e, em seis meses, passei 

a cuidar da organização e do planejamento de toda a instituição, com 65 

funcionários. Para dar conta disso, fiz cursos a fim de adquirir conhecimentos de 

gestão e trabalhei nessa função por 15 meses; com o apoio de uma equipe, 

implantei e mantive um sistema de chefia setorizada equilibrado. A partir daí, meu 

relacionamento com a empresa começou a apresentar sinais de esgotamento. 

Novamente por meio de um amigo, soube de uma oportunidade na área 

de marketing de um grande laboratório farmacêutico, para uma vaga que havia dois 

meses não era preenchida. Com sua indicação, inscrevi-me no processo seletivo, 

que foi extenuante. Em um único dia, fiz provas das 8h30 às 13 horas e, quando 

pensei que havia terminado, recebi uma apostila e uma hora de intervalo para 

almoçar e estudar para outra prova. Fiquei nesse processo até as 18 horas. Senti-

me muito bem, pois, apesar do cansaço, notei que outras pessoas faziam uma parte 

do processo e iam embora, enquanto eu permanecia. Depois, em conversa com o 

amigo que me indicou, fiquei sabendo que tais testes normalmente duravam três 

dias. Fiquei feliz e já me considerei dono da vaga, o que de fato ocorreu após mais 

algumas entrevistas, provas e muita pressão. Comecei meu trabalho e meus 

resultados estavam entre os melhores do setor. Tinha bons colegas de trabalho, boa 

equipe, bom salário... Mas era novo na empresa, solteiro, tinha boa formação 

universitária e extracurricular... Aquela história que contam na hora de incluir seu 

nome na lista de demissões. 

Pela primeira vez em minha carreira, estava deixando um trabalho contra 

a minha vontade e levei um bom tempo para digerir a sensação de insatisfação que 
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ficou. Mas, também foi um período útil para observar meus anseios e insatisfações, 

e a vida começou a me mostrar que eu realmente estava necessitando de 

mudanças. 

Em meio a esse período, comecei a trabalhar na consultoria de negócios 

de um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, atividade que intensificou 

aquela necessidade de mudanças. Por ser um homem da Educação e também do 

mundo empresarial, percebia a necessidade e a possibilidade de unir os dois, algo 

que eu não estava conseguindo fazer, pois, para trabalhar com um, sempre tinha de 

abandonar o outro. 

Assim sendo, comecei a estudar ambos mais profundamente, 

identificando os motivos pelos quais coisas que podem ser tão próximas (educação 

e empresas) muitas vezes se distanciam. Ao buscar aprimoramento, fiz novos 

cursos e algumas das instituições em que estudei convidaram-me para trabalhar 

como consultor e facilitador de seus trabalhos. Surgiram oportunidades de ministrar 

palestras e treinamentos nas áreas de desenvolvimento humano, motivação, vendas 

em empresas nacionais e internacionais, conviver com pessoas e ambientes 

interessantes e adquirir mais experiência e conhecimento. 

Com esse espírito conciliador, fui-me desenvolvendo dentro do olhar 

empresa-educação, até deparar com a oportunidade de convergência. No início de 

2002, o anúncio de um colégio chamou a minha atenção por seu caráter inovador. 

Curioso com os dizeres do anúncio, fui buscar informações e, depois de algumas 

conversas, cheguei ao mantenedor, que explicou superficialmente quais eram suas 

pretensões, esclarecendo que buscava um consultor para criar e desenvolver um 

curso de Empreendedorismo para alunos de ensino médio. Ele estava com 

dificuldade de encontrar alguém com o perfil desejado para lidar com o assunto junto 

aos adolescentes. O consultor precisaria ter conhecimento e experiência suficientes 

para elaborar um curso com os conteúdos e estratégias necessários e também uma 

linguagem que atingisse o público adolescente. Enxergando ali uma oportunidade, 

ofereci-me para o processo seletivo e fui aprovado. Depois de algumas negociações, 

comecei o trabalho. 

Sem dúvida, criar, formatar e ministrar as aulas de um curso desse tipo 

constitui um trabalho exigente, o que me levou a mais estudo, mais aprendizado e a 

começar um trabalho articulador educação-empresa da maneira que eu julgo ser 

mais coerente: com uma abordagem ligada ao humano e não apenas às rotinas 
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técnicas. Busquei aumentar a abrangência do tema. Um dos pontos que me 

possibilitava essa abrangência era, também, o que representava o maior desafio: os 

alunos de ensino médio ainda não definiram suas carreiras. Mesmo às portas dos 

vestibulares, muitos ainda não têm a menor ideia do caminho profissional que 

pretendem seguir. Foram necessárias várias reuniões com o mantenedor para 

esclarecer a visão que eu pretendia para a formação do sujeito empreendedor e 

convencê-lo de que esse seria um foco mais adequado para o curso. A visão do 

empresário como único empreendedor faz parte do senso comum, mas meu 

interlocutor percebeu que, se abordássemos apenas a visão empresarial-

administrativa, seríamos mais uma instituição usando o termo para falar de assuntos 

dos quais se pode ter informação facilmente, e o curso seria dispensável. Adotei 

como ideia norteadora conceitos que encontravam ressonância em um modo de 

pensar a educação e, mais especificamente, a formação do sujeito empreendedor 

menos fragmentado e mais ligado ao desenvolvimento integral, não apenas 

aplicando conteúdos e cobrando resultados. 

Num caminho que se constituiu na vivência de disciplinas como aluno 

ouvinte na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e também na 

Universidade Nove de Julho (Uninove), estreitei contato com a obra de Edgar Morin, 

o que influenciou nas questões que apresento neste trabalho de pesquisa. 

Diante destes apontamentos, é necessária a discussão sobre a formação 

do sujeito empreendedor a partir de uma visão humanista. 

 

1.2 Problematização 

 

Há muitos questionamentos sobre o processo de formação do sujeito 

empreendedor. “O tema ‘ensino do empreendedorismo’ evoca de imediato novas 

formas de aprendizado e relacionamento. Por quê? Porque os fundamentos do 

empreendedor não se incluem no conceito tradicional do que se aprende na escola.” 

(DOLABELA, 1999, p. 44) Nessa citação é possível perceber a visão que o mundo 

empresarial tem da escola e de seus processos. Tanto que o autor continua, 

especificando sua posição, imprimindo um sentido de alerta, quando afirma que: 

 

Ser empreendedor não é só uma questão de acúmulo de 
conhecimento, mas a introjeção de valores, atitudes, 
comportamentos, formas de percepção do mundo e de si mesmo 
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voltados para atividades em que o risco, a capacidade de inovar, 
perseverar e de conviver com a incerteza são elementos 
indispensáveis (DOLABELA, 1999, p. 44). 

 

São comuns posicionamentos como esse em todos os segmentos que se 

prestam à formação de empreendedores, como também em relação ao contexto da 

educação como um todo. É comum que autores afirmem ser necessária a 

reformulação dos métodos educacionais, da atuação do professor, da 

contextualização dos saberes, enfim, dos modos e propósitos do educar. 

Edgar Morin (2002, p. 22) ressalta: “A educação deve favorecer a aptidão 

natural da mente para colocar e resolver os problemas e, correlativamente, estimular 

o pleno emprego da inteligência geral”. O autor especifica sua visão: “Esse pleno 

emprego exige o livre exercício da faculdade mais comum e mais ativa na infância e 

na adolescência, a curiosidade, que muito frequentemente, é aniquilada pela 

instrução” (MORIN, 2002, p. 22). 

É possível ver aproximação nas visões de Dolabela e Morin, um com foco 

em empreendedorismo e outro em educação como um todo. Porém, é comum 

percebermos posicionamentos que contrariam a lógica dos dois autores. Não 

raramente, vemos os mais diversos agentes do contexto educacional dispondo 

discurso e prática como antagônicos, improváveis ou impossíveis. 

Expressões como “é muito bonito na teoria, mas na prática é diferente” 

fazem da educação, muitas vezes, um espaço de mera repetição, desestimulante e 

tolerado apenas pela obsessão por resultados, dominante em nossa sociedade. 

Nesse caso, os resultados são, para o estudante, um diploma ou certificação que 

possibilita o acesso ao próximo estágio de acúmulo de conhecimento; e, para o 

educador, a remuneração pelo trabalho realizado. 

Ao falarmos de empreendedorismo, em que a importância dada aos 

resultados é ainda mais marcante, habitualmente a cultura das humanidades é vista 

como elemento de sofisticação de alguns processos e não como elemento relevante. 

Sem desmerecer nem os elementos técnicos nem os humanos, mas 

buscando possibilidades de eles serem complementares e focalizando os processos 

como tão importantes quanto os resultados, a presente pesquisa indaga: as 

possibilidades de ensino do empreendedorismo são restritas apenas aos aspectos 

técnico-comportamentais? Isso é suficiente? As características frequentemente 

apresentadas na literatura como empreendedoras podem ser trabalhadas, 
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aprendidas, apreendidas e apropriadas pelos participantes das dinâmicas de 

formação? Acreditamos que haja uma possível contribuição do pensamento 

complexo na dinâmica de formação do sujeito empreendedor. 

 

1.3 Objeto da pesquisa 

 

O objeto desta pesquisa é discutir a dinâmica de formação do sujeito 

empreendedor baseada em uma visão humanista. 

A escolha em realizá-la no Programa de Pós-Graduação em Educação 

tem por objetivo buscar posicionamentos diferentes dos habituais em relação ao 

tema, o qual é frequentemente circunscrito ao ramo de Administração de Empresas. 

É nossa intenção, como educador, dar atenção aos processos que fazem parte 

dessa formação e não apenas aos resultados. 

O trabalho realizado em uma escola do interior de São Paulo com alunos 

do ensino médio, conforme relatado no item anterior, foi de fundamental importância 

para que as inquietações em relação ao tema se transformassem em uma 

dissertação de mestrado. Lidando diretamente com a formação de empreendedores, 

foi possível perceber que o tema comporta muitos estudos para que se possa 

ampliar o horizonte de visões relativas ao assunto. 

Situar o trabalho no Grupo de Pesquisa de Estudos da Complexidade 

deve-se ao fato de a obra de Edgar Morin fazer parte do referencial teórico do 

trabalho, assim como de seus estudos sobre o ser humano e suas contribuições 

para a área da Educação apontarem para a superação do pensamento linear e da 

fragmentação dos saberes. 

 

1.4 Metodologia 

 

Os processos metodológicos tiveram como ponto inicial o levantamento 

bibliográfico. Foram selecionados autores ligados ao tema e à proposta da pesquisa, 

em livros, dissertações, teses e páginas de internet. A isto se seguiu o trabalho de 

campo, que se constituiu de entrevistas abertas que possibilitaram ouvir, livremente, 

os entrevistados. A opção de não padronizar as entrevistas deveu-se ao perfil dos 

convidados, que será explicitado nos parágrafos seguintes e na quarta parte deste 
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trabalho. As pessoas convidadas apresentam diferentes perfis de 

empreendedorismo e expressivo histórico de realizações. 

Depois de estabelecidos os critérios acima para as contribuições, foram 

agendados os encontros, cujo local foi definido por cada entrevistado. O prof. dr. 

Mário Sergio Cortella e o sr. Fernando Terni escolheram seus respectivos escritórios 

e o prof. dr. Raul Ribas, um lugar público, uma cafeteria na Zona Sul da cidade de 

São Paulo. Depois de transcritas as entrevistas, foi solicitada e concedida a 

autorização para a publicação. 

A escolha dos convidados se deu de acordo com suas trajetórias e a 

consonância com os objetivos da pesquisa. A primeira entrevista, com o prof. dr. 

Mário Sérgio Cortella, fala diretamente do empreendedor e de sua visão sobre o 

aspecto humano desse agente. Com sua trajetória acadêmica e empresarial, este 

entrevistado constitui um dos perfis que serão descritos na pesquisa. Sua posição é 

a de quem inova, criando e realizando uma visão, produzindo resultados que 

impactam sua própria vida e a de outros. Filósofo, Doutor em Educação pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), escritor, professor-

convidado da Fundação Dom Cabral, consultor e conferencista nas áreas de 

Filosofia, Ciências da Religião, Ética e Responsabilidade Social, Educação e Gestão 

do Conhecimento, esse entrevistado transita com desenvoltura em sua atuação 

profissional, tanto no meio acadêmico quanto empresarial. 

A participação do sr. Fernando Terni, sócio-diretor da Terni & Associados, 

ex-presidente da Nokia, ABB e Schincariol, engenheiro com pós-graduação pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela Kellogg School of Management, traz a 

experiência do intraempreendedor, caracterizando outro perfil que faz parte deste 

trabalho. Com sua experiência de mais de 30 anos como alto executivo de 

organizações nacionais e transnacionais, sua contribuição explicita o papel do 

colaborador e suas atitudes no mundo corporativo, e não o do empresário. Traz, 

também, seu posicionamento no que tange a realização pessoal e liberdade, 

características tão significativas daqueles que têm espírito empreendedor. 

Com a participação do prof. dr. Raul Ribas, doutor em Administração de 

Empresas pela PUC-SP, professor do Departamento de Administração de Empresas 

na mesma universidade e pesquisador na área de Empreendedorismo, tem-se a 

visão de um pesquisador do saber empreendedor. Ele propõe que o ensino deva ter 
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por objetivo encaminhar a ação; em sua perspectiva, se não for dessa maneira, não 

pode ser caracterizado como aquele que leva aos empreendimentos. 

As transcrições das entrevistas foram fiéis à expressão dos entrevistados, 

à originalidade de sua fala e encontram-se nos Apêndices, ao final deste trabalho. A 

partir disso, foi construído um entrelaçamento, evidenciando o posicionamento dos 

entrevistados, sua relação com a proposta da pesquisa e com os autores 

referenciados. 

 

1.5 Hipótese 

 

Impulsionados pela relevância do tema “empreendedorismo”, colocamo-

nos em movimento para pesquisar pontos fundamentais ligados à formação do 

sujeito empreendedor. 

Quando verificamos as necessidades do mundo, vemos que é importante 

uma nova forma de empreender, pois a simples reprodução de modelos provoca sua 

repetição, sejam eles acertados ou não do ponto de vista humano, ético e de 

sustentabilidade socioambiental. 

A proposição da pesquisa em investigar outra possibilidade de formação 

do sujeito empreendedor busca aproximá-lo do contexto social em que atua. Haja 

vista que sua atuação impacta direta e indiretamente seu entorno, é necessário que 

em sua formação esteja inserida essa consciência; que, além de um negociante, sua 

postura de cidadão e de ser humano seja estimulada; que sejam ofertadas em sua 

formação a ciência de si mesmo e das consequências de seus empreendimentos; e 

que o entendimento de suas limitações e potencialidades sirva-lhe de elemento de 

convivência harmônica com todos aqueles com quem se relaciona. 

Observando a importância do tema e sua repercussão na sociedade, 

nossa hipótese é que a visão humanista baseada em uma abordagem complexa 

possibilita pensar a dinâmica de formação do sujeito empreendedor de maneira mais 

abrangente do que a visão que apenas enfatiza os processos técnicos ferramentais. 

 

1.6 Objetivos 

 

Uma vez que o empreendedorismo e os empreendedores tornaram-se 

assunto de interesse nacional e internacional, a pretensão é trazer é uma 
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contribuição, por meio das reflexões e inquietações, a respeito dos caminhos 

possíveis para a formação do sujeito empreendedor, baseada em uma visão 

humanista, situando historicamente o empreendedorismo e seus principais agentes. 

Buscamos imprimir maior relevância a essas proposições ouvindo a 

contribuição de empreendedores, intraempreendedores e produtores de 

conhecimento na área que se constituíram e atuam em um modelo que leva essa 

humanidade em consideração. 

 

1.7 Referencial teórico 

 

O foco desta pesquisa é promover o questionamento sobre a dinâmica de 

formação do sujeito empreendedor articulada por dois pesquisadores: Fernando 

Dolabela e Edgar Morin. O ponto de vista são as semelhanças, as aproximações dos 

discursos dos dois autores e suas contribuições para os processos formativos. Suas 

críticas, desilusões, constatações, percepções e afirmações são elemento primordial 

para a estruturação deste trabalho. O propósito básico é a possibilidade de uma 

proposta humanista, para a formação de empreendedores. 

A pesquisa está fundamentada na obra A oficina do empreendedor, de 

Fernando Dolabela (1999), que versa sobre a formação do sujeito empreendedor; e 

em Edgar Morin (2002), a partir da obra A cabeça bem-feita: repensar a reforma, 

reformar o pensamento, utilizada como ponto norteador da visão humanista 

proposta. 

De acordo com esses dois autores, as características do ensinar precisam 

observar com atenção seus propósitos para que não se limitem à simples 

transmissão e acumulação de informações e conteúdos, e assim a formação possa 

seguir um caminho mais atraente para aquele que aprende. 

Sobre esse aprender, Dolabela (1999, p. 20) ressalta, de maneira radical: 

 

[...] o que aprendemos na escola é superado rapidamente pelo que 
aprendemos fora dela. Em algumas áreas o conhecimento 
tecnológico é renovado em poucos anos. Não adianta mais acumular 
“estoque” de conhecimentos. É preciso que saibamos aprender. 
Sozinhos e sempre. 
 

Vale observar que esse aprendizado contínuo é necessário não só ao 

empreendedor, mas a todo ser humano. Ele se dá dentro e fora da escola e 
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acreditamos que não se aprende apenas sozinho. Aprende-se com os outros, com 

instituições, livros, palestras. Ainda sobre essa citação de Dolabela (1999), no que 

tange à inovação tecnológica, por exemplo, talvez a escola não tenha possibilidade 

de manter-se atualizada em seus conteúdos, o que em nossa visão não quer dizer 

que todo o conhecimento adquirido na escola seja superado pelo que se aprende 

fora dela. Também entendemos que Dolabela não tenha pretendido desprezar o 

poder das associações que o empreendedor possa fazer em seu caminho de 

aprendizado; ele apenas quis enfatizar a iniciativa, o espírito de liberdade do 

empreendedor. 

“Sozinho e sempre” remete à autonomia e ao autodidatismo. 

 

[...] O termo “formação”, com suas conotações de moldagem e 
conformação, tem o defeito de ignorar que a missão do didatismo é 
encorajar o autodidatismo, despertando, provocando, favorecendo a 
autonomia do espírito. (MORIN, 2002, p. 10-11) 

 

Em sua obra A oficina do empreendedor, Dolabela (1999) propõe uma 

metodologia criada para a formação de empreendedores. É referencial para esta 

pesquisa, pois propõe maneiras de lidar com o ensino que visam a um aprendizado 

prazeroso, a partir do que se aprende, como se aprende e com a clareza de para 

quê se aprende. Essa visão tem ligação estreita com o espírito empreendedor. 

Edgar Morin utiliza, em sua abordagem da complexidade, um termo de 

Montagine, “cabeça bem-feita”: “Uma cabeça bem-feita é uma cabeça apta a 

organizar os conhecimentos e, com isso, evitar sua acumulação estéril” (MORIN, 

2002, p. 24). 

As contribuições de Edgar Morin para a Educação e a cultura das 

humanidades abraçam a relação todo e partes, superando a fragmentação dos 

saberes e a linearidade dos processos de formação a que, frequentemente, são 

submetidos os aprendizes de todas as áreas e níveis do ensino, não se constituindo 

o empreendedorismo em exceção. Em A cabeça bem-feita, Morin (2002, p. 6) diz: 

 

Este livro é dirigido a todos, mas poderia ajudar particularmente 
professores e alunos. Gostaria que estes últimos, se tiverem acesso 
a este livro, e se o ensino os entedia, desanima, deprime ou 
aborrece, pudessem utilizar meus capítulos para assumir sua própria 
educação. 
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Superar o aspecto técnico do ensino do empreendedorismo não consiste 

em apenas tecer uma crítica ou invalidar sua utilidade. É avançar sobre as 

limitações desse foco único com o qual o tema é frequentemente abordado. No que 

tange à cultura das humanidades e sua relação com o mundo técnico, Morin (2002, 

p. 18) faz a seguinte observação: “O mundo técnico e científico vê na cultura das 

humanidades apenas uma espécie de ornamento ou luxo estético”. E, confirmando a 

limitação da fragmentação de saberes: “O mundo das humanidades vê na ciência 

apenas um amontoado de saberes abstratos e ameaçadores” (MORIN, 2002, p. 18). 

A proposição de uma visão humanista, nesta pesquisa, não inutiliza o 

saber contido no ferramental técnico, e sim convida à complementaridade entre 

ambos, conforme será exposto na terceira parte. 

A presente pesquisa iniciou-se com o levantamento bibliográfico que 

buscou a coleta e análise de literatura relativa ao empreendedorismo e à 

complexidade. As discussões pertinentes a esses temas e sua associação a projetos 

de formação de empreendedores foram exploradas para melhor compor a 

fundamentação teórica. Foi possível constatar que, em geral, a literatura encontrada 

trata do empreendedorismo com um viés voltado à atuação empresarial, visto que é 

assim que o tema é frequentemente abordado. O pensamento complexo trouxe à 

pesquisa clareza de propósito em relação à cultura das humanidades e às 

contribuições à formação do sujeito empreendedor. 

Em busca de mais conhecimento, as pesquisas aproximaram-nos do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), instituição que 

presta serviços à formação de empreendedores e que no Brasil é vista, 

praticamente, como sinônimo do termo. 

Consideramos importante, também, o trabalho de campo realizado na 

forma de entrevistas. Buscamos a participação de profissionais, com suas visões de 

empreendedorismo, que pudessem contribuir com nosso objeto de estudo. 

 

1.8 Estrutura do trabalho 

 

Apresentamos nesta Introdução uma breve retrospectiva de nosso 

histórico pessoal e profissional, visando a explicitar nossa relação com a Educação e 

com o mundo empresarial, bem como nosso interesse na dinâmica de formação do 

sujeito empreendedor. Na sequência da Introdução, a presente dissertação tem seu 
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desenvolvimento em três partes: “Sujeito e práticas” aborda a trajetória do conceito, 

as ações que passaram a caracterizar a atividade empreendedora e como os 

autores passaram a qualificá-lo em âmbito nacional e internacional. Discorre-se 

também acerca da trajetória das pesquisas sobre empreendedorismo. 

Em “Olhares sobre a formação de empreendedores”, realizamos a análise 

dos termos “empreendedor” e “empreendedorismo” sob a ótica de diversos autores. 

Tivemos especial atenção em trazer autores que criticam o empreendedorismo e a 

formação de empreendedores, buscando clarear o que se pensa sobre a temática 

da pesquisa. Ainda na mesma seção, trazemos conceitos relativos à complexidade 

na visão do pensador francês Edgar Morin. 

Na parte intitulada “Olhares que se articulam”, o referencial teórico, os 

entrevistados e o pesquisador têm seus olhares sobre o tema ligados. 

Em seguida, apresentamos nossas considerações sobre a pesquisa. 

No Apêndice encontram-se as transcrições das entrevistas e as 

respectivas autorizações de seus autores para a publicação. 

O olhar sobre a temática da pesquisa leva em consideração a 

subjetividade que permeia qualquer relação social, entende os antagonismos que 

essa subjetividade pode fazer aflorar e não pretende levantar juízo de valor. 

Buscamos fidelidade ao olhar complexo, não nos lançando em visões fechadas e/ou 

propostas definitivas sobre o tema. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As coisas muito claras me noturnam.” 

Manoel de Barros 
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2 SUJEITO E PRÁTICAS 

 

O termo “empreendedor” pode ser usado para designar a pessoa que se 

movimente no sentido de realizar algo, sem, necessariamente, ter ligação direta com 

o mundo empresarial. Se pensarmos na trajetória evolutiva do ser humano, ele 

sempre empreendeu para vencer os obstáculos à sua sobrevivência e buscar uma 

maneira mais confortável de viver. 

Nesta pesquisa, apresentaremos definições de empreendedor e 

empreendedorismo segundo autores que fizeram parte da fundamentação de tais 

conceitos, por meio das ações e das características de seus agentes. 

 

2.1 Os termos, seus usos e definições 

 

Segundo Dolabela (1999), o termo “empreendedor” tem sua origem na 

palavra francesa entrepreneur e era utilizada no século XII para designar aquele que 

incentivava brigas. Richard Cantillon, em 1755, foi o primeiro a definir suas ações. 

Jean Baptiste Say, em 1803, estabeleceu a concepção desse agente como um 

inovador. Sua visão recebeu apoio de Joseph Schumpeter em 1934. Este último 

autor, austríaco da escola clássica de Economia, e suas considerações serão mais 

profundamente estudados na próxima seção, quando trataremos dos olhares sobre 

o tema. 

Empresários que se destacaram em suas áreas de atuação, como os 

industriais do ramo automobilístico Ford, nos Estados Unidos, Peugeot, na França, e 

Toyota, no Japão, também foram fortemente associados ao empreendedorismo no 

final do século XIX e início do século XX. 

Retomamos, com mais profundidade, um autor que é referência nos 

estudos da área de Administração de Empresas. Em sua obra Ensaios sobre a 

natureza geral do comércio, Cantillon (2002, p. 43) trata das ações e características 

atribuídas a esse agente: 

 

O arrendatário é um empresário que se compromete a pagar ao 
proprietário, pelo arrendamento da terra, uma soma fixa em dinheiro 
que, em geral, se supõe igual ao valor de um terço do produto da 
terra, sem, contudo, ter certeza que auferirá lucro com a empresa.  
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Com essa descrição, Cantillon (2002) evidencia características que fazem 

parte de um universo composto pela disposição em correr riscos, lidar com a 

incerteza, criar meios de produção e venda de produtos. E, observando que os 

moradores da cidade, e não os do campo, eram os maiores consumidores de 

produtos desde o século XVIII, aponta que esse empresário arriscava-se em outro 

empreendimento: “Ele mesmo os leva para serem vendidos no mercado da cidade 

ou os vende no burgo mais próximo” (CANTILLON, 2002, p. 44). 

Quando o próprio produtor não tinha condições de fazer esse transporte, 

outro o fazia, constituindo, assim, outro agente empreendedor. Esse empresário não 

podia permanecer na cidade por muito tempo, correndo o risco de ter de voltar para 

o campo sem ter vendido todos os produtos. Como as pessoas da época não tinham 

hábito nem recursos para fazer provisões, compravam os produtos aos poucos. O 

transportador também não tinha condições de acondicionar seus produtos e assumia 

os riscos por sua venda ou não. 

Ainda na visão de Cantillon (2002), essa situação propicia um cenário 

com mais um elemento fazendo parte da cadeia de empreendimentos: 

 

Isto leva muitas pessoas da cidade a se converterem em mercadores 
ou empresários. Compram os produtos do campo dos que os 
trouxeram ou os encomendam por sua própria conta. Pagam por eles 
um preço certo, o do local da compra, para revendê-los, no atacado 
ou no varejo, por um preço incerto (CANTILLON, 2002, p. 44). 

 

Ressaltando novamente a presença do risco, prossegue: 

 

Estes empresários são os atacadistas de lã, dos cereais, os 
padeiros, açougueiros, manufatureiros, mercadores de toda espécie 
que compram produtos do campo para elaborá-los e revendê-los à 
medida que deles têm necessidade os habitantes da cidade. 
Estes empresários nunca conseguem saber que quantidade de 
produtos a cidade consumirá, nem por quanto tempo preservarão a 
clientela, já que os comerciantes rivais tentarão de todo modo atrair a 
sua freguesia. Tudo isso causa uma tal incerteza entre os 
empresários que diariamente alguns vão à bancarrota (CANTILLON, 
2002, p. 45). 

 

Diante dos riscos enfrentados pelos empreendedores, é natural que se 

pergunte: qual é a motivação para exercer posições de mercado tão próximas do 

prejuízo? Para Cantillon (2002, p. 45): 
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O que encoraja e mantém este tipo de empresário é o fato de que 
parte dos seus consumidores prefere pagar um pouco mais para ter 
à mão aquilo de que necessita, ao invés de ter que fazer provisões, 
tanto mais que a grande maioria da população é obrigada a comprar 
deles, pois não dispõe de recursos para fazer provisões e dispensar 
os intermediários. 

 

Sem mencionar especificamente os termos, Cantillon (2002) descreve a 

ação empreendedora, bem como seu agente principal, o empreendedor, e algumas 

de suas principais características, como a convivência com a incerteza, a 

identificação de oportunidades e seu papel de destaque no cenário econômico e na 

produção de riquezas. 

Avançando para as definições de empreendedorismo, encontramos: “[...] 

é um neologismo derivado da livre tradução da palavra entrepreneurship, utilizado 

para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu 

sistema de atividades, seu universo de atuação” (DOLABELA, 1999, p. 43). De 

acordo com esse autor, o termo pode ser aplicado com uma abrangência maior do 

que a habitualmente utilizada. Em sua visão, pode ser considerado um 

empreendedor não apenas o agente da área de negócios, mas todo aquele que tem 

e realiza visões e aborda a área acadêmica, em particular, como produtora de 

riqueza de ordem diferenciada: 

 

[...] o empreendedor da área de negócios, em que o dinheiro é uma 
das medidas de desempenho, como o empreendedor na área de 
pesquisa e ensino, em que a medida de avaliação não é baseada em 
dinheiro, mas no potencial de agregação de valores gerados por 
novo conhecimento ou tecnologia e/ou sua propagação (DOLABELA, 
1999, p. 43). 

 

Embora seja um assunto mais frequentemente ligado à área de negócios, 

o tema tem pesquisadores ligados a diferentes campos de pesquisa, o que faz com 

estes busquem ligar os estudos às suas áreas de interesse. 

 

2.2 As pesquisas sobre empreendedorismo 

 

O empreendedorismo é entendido como área de conhecimento 

pertencente, ou ao menos diretamente ligada à Administração de Empresas. Nos 

países que pesquisam o tema há mais tempo, as escolas de Administração têm 
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setores ou grupos ligados ao estudo do tema. “É comum as universidades, 

principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, criarem centros de 

empreendedorismo, onde, junto à pesquisa e ao ensino na área, são estabelecidas 

conexões para dar suporte às empresas emergentes.” (DOLABELA, 1999, p. 45) 

Dolabela (1999, p. 45) faz uma observação interessante a respeito dos 

atores que produzem conhecimento relativo ao tema: “Mas, sendo este um campo 

extremamente pragmático, a academia é apenas um de seus vários construtores, 

entre os quais se incluem os próprios empreendedores, consultores, especialistas 

em incubadoras e parques tecnológicos, financiadores, capitalistas de risco, etc.”. 

Para esses atores, o locus do aluno empreendedor é o ambiente 

empresarial. Na visão deles, esse é o lugar onde ele encontrará as relações e os 

conhecimentos que têm significado para seu sucesso. 

 

2.2.1 Pesquisas em nível mundial 

 

Os estudos sobre o tema são relativamente recentes, como é possível 

notar na afirmação de Dolabela (1999, p. 52), na transição do século XX para o 

século XXI: 

 

Como tema de pesquisas acadêmicas o empreendedorismo é uma 
área de estudos relativamente nova. Considera-se que ainda está em 
fase pré-paradigmática e que demorará muito tempo para atingir uma 
base científica, apesar de ser um campo efervescente em termos de 
pesquisas e publicações. 

 

Os primeiros estudos e eventos tiveram mais foco no funcionamento das 

pequenas empresas do que no empreendedorismo; posteriormente, foi estabelecida 

estreita relação entre ambos. Isso ocorreu no período subsequente à Segunda 

Guerra Mundial, quando partes do mundo, em especial o continente europeu, 

iniciavam uma fase de reconstrução. Entretanto, os Estados Unidos concentravam o 

maior número de eventos relativos às pequenas empresas e seu papel no 

desenvolvimento econômico. Duas iniciativas são significativas nesse período: “Em 

1947, a Harvard Business School criou um curso sobre gerenciamento de pequenas 

empresas. Em 1948, na Suíça, A St. Gallen University promoveu a primeira 

conferência sobre a pequena empresa e seus problemas [...]” (DOLABELA, 1999, p. 

52). 
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Essas foram atividades incipientes. A partir de então, teríamos um 

incremento na quantidade de eventos. O International Council for Small Business 

(ICSB), a maior associação dedicada à pesquisa do empreendedorismo, iniciou suas 

atividades em 1956 e em 1963 estabeleceu uma publicação científica na área de 

empreendedorismo: o Journal of Small Business of Management. 

Em 1973 foi realizado o primeiro congresso internacional sobre o 

desenvolvimento de pequenas empresas e sua relação com o empreendedorismo. 

Este evento teve como sede a cidade de Toronto, no Canadá. 

Em 1978 ocorreu a criação da Academy of Distinguished Entrepreneurs, 

desenvolvida para premiar empreendedores em nível mundial e instituída por 

Babson College, instituição com significativa tradição de pesquisas sobre o tema. Tal 

premiação deu origem a outras, entre elas a Entrepreneur of the Year, promovida 

pela empresa de auditoria Ernst & Young, inclusive com uma versão brasileira. Esse 

evento apresentou um fato curioso: como ficou estabelecido que seriam 

apresentados apenas trabalhos científicos e devido ao caráter empírico do tema, 

houve o temor de que não houvessem inscritos suficientes para  justificar uma 

edição seguinte; porém, isso não se confirmou e a Babson College estabeleceu 

sólido posicionamento na área de pesquisa em empreendedorismo. A partir de 

então, em parceria com a Price Foundation, a Babson College desenvolveu um 

programa denominado Price-Babson Fellows, que levou empreendedores para 

lecionar naquela instituição. “Em Baylor, 1980, na realização do primeiro congresso 

sobre o ‘estado da arte’, foi solicitado a alguns pesquisadores que resumissem o que 

era conhecido e o que não se sabia em determinados tópicos.” (DOLABELA, 1999, 

p. 53) 

Atualmente, o empreendedorismo apresenta significativo desenvolvimento 

mundial, representando uma “[...] revolução silenciosa, que será para o século 21 

mais do que a revolução industrial foi para o século 20” (DOLABELA, 1999, p. 57). 

Importante ressaltar a constatação feita por Dolabela no final da década 

de 1990, no que diz respeito aos números relativos às pesquisas sobre 

empreendedorismo: “Nos Estados Unidos, o número de universidades que oferecem 

cursos na área passou de dez em 1967 para 1.064 em 1998. Existem cerca de 27 

revistas científicas, sendo que, destas, dez estão fora dos Estados Unidos” 

(DOLABELA, 1999 p. 54). Esse autor coloca em evidência a estreita relação entre 

tais estudos e as empresas de menor porte, com a seguinte observação: “Os 
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números apresentados pelas MMPE (micro, pequenas e médias empresas) em todo 

o planeta refletem a sua importância: alta participação no [Produto Interno Bruto] 

PIB, grande geração de empregos, inovação tecnológica” (DOLABELA, 1999, p. 54). 

A partir do início do século XXI, Rússia e países do antigo bloco socialista 

experimentaram grande crescimento no número de empreendedores, fenômeno que 

também pode ser observado no Brasil, onde o empreendedorismo traça um caminho 

que vai além da fuga do desemprego. Normalmente, pessoas consideradas mais 

experientes, muitas vezes egressas do mercado corporativo, constituem-se em 

empreendedores; porém, com a efervescência do tema e a melhoria das condições 

econômicas no Brasil, cada vez mais pessoas jovens buscam empreender seus 

próprios negócios, apesar de todos os riscos que cercam essa atividade. Esse fato, 

na visão de Dolabela (1999, p. 54), tem uma motivação: “Eles estão percebendo que 

o desenvolvimento das habilidades empreendedoras os coloca em melhores 

condições para enfrentar um mundo em constantes mudanças e oferece vantagens, 

também, àqueles que preferem disputar a corrida do emprego”. 

Destacamos a citação acima como um incremento das atribuições na 

formação de empreendedores, apontando para um processo formativo que conceba 

o elemento humano integralmente e que faça sentido no tocante a seu 

desenvolvimento, além da aquisição de conhecimentos técnicos. 

 

2.2.2 Pesquisas no Brasil 

 

Nos últimos 30 anos, os estudos sobre empreendedorismo começaram a 

criar corpo também no Brasil. Em 1981, a Escola de Administração de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas propôs um curso chamado Novos Negócios que, 

primeiramente, fazia parte da Especialização em Administração para graduados e 

após três anos, em 1984, foi levado para a graduação com o nome de Criação de 

Novos Negócios - Formação de Empreendedores. Atualmente, está inserido também 

nos cursos de Mestrado, Doutorado e MBA. 

Em 1984, a Universidade de São Paulo passou a oferecer o ensino do 

empreendedorismo por intermédio da disciplina Criação de Empresas, que era 

oferecida na Graduação em Administração da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade. A sequência desse processo ocorreu com a 

implantação da disciplina Criação de Empresas e Empreendimentos de Base 
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Tecnológica no Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da 

Universidade de São Paulo, em 1985. Um pouco mais tarde, no início da década de 

1990, foi criado o Programa de Formação de Empreendedores da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da mesma universidade. A implantação 

desse programa tinha por finalidade oferecer conhecimento a todos os profissionais 

da sociedade com interesse em se tornarem empresários. 

Além de São Paulo, na mesma época outros centros de pesquisa ligados 

às universidades iniciavam cursos ou disciplinas relativas ao empreendedorismo, 

sendo que alguns deles já estavam fora do eixo dos cursos de Economia e 

Administração de Empresas. 

Em 1984, o Departamento de Ciência da Computação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul iniciou o ensino da disciplina Criação de Empresas no 

curso de Bacharelado em Ciência da Computação. E a Universidade Federal de 

Santa Catarina, em 1992, estabeleceu a Escola de Novos Empreendedores, que se 

tornou referência em projetos acadêmicos de ensino de empreendedorismo no 

Brasil. Naquele mesmo ano, era criado o Centro de Estudos e Sistemas Avançados 

do Recife, no Departamento de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco, com o intuito de aproveitar os resultados acadêmicos na indústria. 

No princípio da década de 1990, o Sebrae, em sua regional de Minas 

Gerais, participou da criação do Grupo de Estudos da Pequena Empresa no 

Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Minas 

Gerais, para desenvolver estudos sobre o empreendedorismo. 

 

Em 1993, o programa Softex do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por intermédio de 
seu núcleo mineiro, a [Sociedade Mineira de Software] Fumsoft, 
desenvolveu uma metodologia de ensino de empreendedorismo, a 
qual seria oferecida no curso de Graduação em Ciência da 
Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) já no 
segundo semestre daquele ano. Experiência de sucesso, gerando 
em média cinco empresas a cada oferecimento, a disciplina “O 
empreendedor em informática” ampliou-se e ganhou alcance 
nacional em 1996, por meio do Programa Softex-Softsart, sendo hoje 
oferecida por mais de cem departamentos de ensino de informática 
em 24 estados brasileiros (DOLABELA, 1999, p. 56). 
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A Semana do Empreendedor, que envolve a comunidade acadêmica e o 

empresariado brasileiro em grande número, é oriunda da criação, em 1995, da 

Escola de Empreendedores na Universidade Federal de Brasília. 

Iniciativa semelhante ocorreu em Minas Gerais, onde a Escola Federal de 

Engenharia de Itajubá criou, em 1995, o Centro Empresarial de Formação 

Empreendedora de Itajubá para incluir o ensino de empreendedorismo na instituição. 

A partir de 1997, o já citado Programa Softex, criado pelo CNPq em 1992, 

passou a organizar projetos significativos: um de incubação universitária, o Gênesis, 

e outro de ensino de empreendedorismo, o Softstart. “Esses dois programas 

causaram grande impacto em nosso ambiente universitário, extrapolando a área de 

informática e lançando sementes em outros campos do conhecimento.” 

(DOLABELA, 1999, p. 56) 

Esses programas tiveram impacto positivo na disseminação de uma 

cultura educacional voltada para a formação de empresas, utilizando o 

empreendedorismo como estratégia, embora seja importante ressaltar que são, 

praticamente em sua totalidade, iniciativas inseridas no modelo de 

empreendedorismo ligado aos métodos que se apoiam em técnicas e ferramentas. 

A seguir, veremos a trajetória de uma instituição que, apesar de se utilizar 

do modelo técnico-ferramental, procura aproximar-se do sujeito, ainda que essa 

aproximação seja ligada à modelagem de comportamentos. 

 

2.3 O Sebrae 

 

Ao falarmos de empreendedorismo no Brasil, faz-se necessário conhecer 

a história e o modelo de atuação de uma instituição que é praticamente sinônimo do 

tema: o Sebrae. 

 

2.3.1 Atuação 

 

Basicamente, o Sebrae trabalha como instituição de suporte ao pequeno 

e microempresário, fornecendo serviços de apoio à gestão empresarial, conforme 

definição da própria entidade: 
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Para repassar, continuamente, informação de qualidade, o Sebrae 
utiliza diversos produtos, como cursos, consultorias, treinamentos, 
palestras, seminários, eventos e publicações, entre outros. A criação 
e o desenvolvimento de novos canais e formatos de comunicação 
que aperfeiçoem a disseminação do conhecimento são uma 
prioridade estratégica (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2012). 

 

Esse atendimento é oferecido aos participantes de forma individual ou 

coletiva, presencial ou a distância. 

Baseado nos dados da economia brasileira, o Sebrae constrói sua 

atuação no mundo empresarial, conforme percebemos em informações fornecidas 

pela própria instituição: 

 

A economia do Brasil é baseada em três grandes pilares. O 
segmento de comércio e serviços caracteriza-se pelo dinamismo na 
geração de empregos, que impacta diretamente na competitividade 
dos demais setores. A indústria é a engrenagem do país e 
representa a maior expressão da criatividade e originalidade do 
produto brasileiro. O agronegócio é uma das principais alavancas da 
economia nacional, representando 28% do PIB brasileiro e 37% das 
exportações (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS, 2012). 

 

Esse posicionamento deixa clara a visão da instituição sobre o tema que 

define o empreendedor como pequeno ou microempresário e o circunscreve, em 

grande parte, aos assuntos de interesse prático da organização de suas empresas. 

Retomando a semelhança que, usualmente, se vê entre empreendedorismo e 

pequenas empresas, trazemos uma informação colhida no site do Sebrae: “Micro e 

pequenos negócios desses três setores estão no centro das estratégias do Sebrae 

de promoção da competitividade da economia brasileira” (SERVIÇO BRASILEIRO 

DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2011). 

Essa instituição brasileira que trabalha, basicamente, com 

empreendedorismo define sua atuação em quatro áreas que considera chave para o 

crescimento das pequenas e microempresas: 

 Articulação de políticas públicas que criem um ambiente institucional 

mais favorável; 

 Acesso a novos mercados; 

 Acesso à tecnologia e inovação; 

 Facilitação e ampliação do acesso aos serviços financeiros. 
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Tal atuação é baseada em um modelo chamado de Sistema de Gestão 

Orientada para Resultados, que apoia a tomada de decisões dos projetos da 

instituição e seus parceiros, o que proporciona coordenação, sistematização e 

atualização das informações em tempo real. 

 

2.3.2 A história do Sebrae 

 

A necessidade de criação do Sebrae foi identificada pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento (BNDE), que tinha como função a promoção e ampliação do 

desenvolvimento da infraestrutura industrial do Brasil. Criado em 1972 como Centro 

Gerencial de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (Cebrae), essa entidade tinha 

como principal função dar respostas às necessidades do mercado de crédito: “Do 

ponto de vista do BNDE, desempenhava um papel de intermediário entre o banco e 

as empresas financiadas, porém, era uma intermediação controlada pelo Estado” 

(MELO, 2008, p. 44). 

Durante a ditadura militar, mais especificamente durante o mandato do 

presidente Ernesto Geisel (1975-1979), houve um esforço em diminuir as 

importações, ampliar o mercado interno e aumentar as importações. Esse processo 

teve início com o II Plano Nacional de Desenvolvimento que, pela primeira vez, 

incluiu o apoio às pequenas e médias empresas em um plano de governo. O Cebrae 

aumentou seu papel nesse cenário: além de ser um órgão intermediário, passou a 

atuar como executor dos programas governamentais. 

Em 1977, houve um acontecimento marcante: foi desenvolvido e 

implementado o Programa Nacional de Apoio às Microempresas. Pela primeira vez o 

termo microempresa aparecia em um programa de governo: “[...] constituía-se em 

linhas de crédito orientado (ou seja, crédito e assistência gerencial) do BNDE e 

bancos regionais de desenvolvimento” (MELO, 2008, p. 46). 

Por fazer parte do Plano Nacional de Desenvolvimento, o Cebrae firmou 

seu papel em todo o território nacional, avançando, do posicionamento inicial de dar 

assistência geral às empresas que obtinham financiamento do BNDE, para uma 

atuação estratégica nas ações do governo federal, conforme é possível observar na 

seguinte passagem: 
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A partir de 1980 um programa que se tornou carro-chefe foi o Pronax 
(voltado a financiar empresas exportadoras), sendo que em 1983, 
foram intensificadas as medidas pró-exportação do governo federal. 
Ainda em 1980, o Cebrae passa a operar uma linha de crédito 
própria, tendo como agentes financeiros os bancos estaduais de 
desenvolvimento (MELO, 2008, p. 47). 

 

Outros programas de desenvolvimento passaram a ser executados pelo 

Cebrae, que, com o aumento de suas atividades e de sua importância no cenário 

nacional, passou a prestar consultoria aos empresários, como descrito a seguir: 

 

Até 1985, outros programas de desenvolvimento setorial são 
executados pelo Cebrae juntamente com outros ministérios, como o 
Progerar (Programa de Geração de Emprego e Renda que vigorou 
entre 1982-1986); Cidade de Porte Médio (ligado ao Ministério do 
Interior, e o Cebrae foi um dos órgãos executores em 1979); Propago 
(Programa Nacional de apoio à Empresa Rural); Pronac (Programa 
Nacional de Serviço à Pequena e Média Empresa); Bolsa de 
Negócios; Patme (Programa de Apoio Tecnológico às Micro e 
Pequena Empresas, 1981-1990) (MELO, 2008, p. 47). 

 

Em 1989, com a indicação, para o comando do Cebrae, de Paulo 

Lustosa, economista, administrador, professor universitário e deputado federal por 

dois mandatos, o então presidente da República, José Sarney, começou a direcionar 

politicamente a atuação da instituição e a relação do Cebrae com o cenário político 

ficou mais próxima: 

 

Nos anos 1980, o Cebrae inicia um trabalho de acompanhamento e 
assessoria ao Legislativo para viabilizar o tratamento diferenciado às 
micro e pequenas empresas. Tal trabalho se aprofunda em 1986, 
quando a Assembleia Constituinte é convocada (MELO, 2008, p. 51). 

 

Nesse período, foi marcante a transformação “[...] de uma atuação 

essencialmente técnica para uma atuação que inclui políticas públicas. [...] o Cebrae 

se envolve em formular e propor políticas aos órgãos públicos, em especial para 

questões de simplificação da legislação destinada às MPEs” (MELO, 2008, p. 51). 
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Em 1990, ocorreu a mudança que levou a instituição a iniciar o modelo 

segundo o qual atua hoje, passando a fazer parte do Sistema S1 e tornando-se 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), desvinculou-

se da estrutura de governo, embora sua atuação esteja em conformidade com as 

políticas governamentais. 

A Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, extinguiu várias autarquias de 

governo, fundações e empresas públicas, estabelecendo as diretrizes de 

funcionamento de diversas entidades, incluindo o Sebrae: 

 

Compete ao Sebrae planejar, coordenar e orientar programas 
técnicos, projetos e atividades de apoio às micro e pequenas 
empresas, em conformidade com as políticas nacionais de 
desenvolvimento, particularmente, relativas às áreas industrial, 
comercial e de tecnologia [...] 
As contribuições serão arrecadadas pelo [Instituto Nacional do 
Seguro Social] INSS e repassadas ao Sebrae no prazo de trinta dias 
de sua arrecadação. 
Objetivo: apoiar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas 
por meio de projetos que visem ao seu aperfeiçoamento técnico, 
racionalização, modernização e capacitação gerencial. 
Distribuição dos recursos: 45% para políticas e diretrizes; 45% 
aplicados nos estados e DF, sendo metade proporcional ao ICMS e o 
restante proporcional ao número de habitantes; até 5% para as 
despesas do próprio Sebrae e 5% para as despesas dos Sebraes2  
(MELO, 2008, p. 58). 

 

O Sebrae tem sua imagem e atuação diretamente ligadas às 

microempresas e pequenas empresas, e o trabalho de empreendedorismo por ele 

realizado tem duas vertentes: uma de apoio gerencial, pela qual a entidade é mais 

conhecida: a maior parte dos empresários que procura o Sebrae o faz em busca de 

informações técnicas, de modelos de gestão, de ferramentas para o desempenho 

diário de suas empresas, do ponto de vista operacional. A outra vertente busca 

proporcionar ao empresário a percepção de suas atitudes na condução do negócio 

com enfoque no aspecto comportamental, visando a esclarecer para o empresário 

que o sucesso ou insucesso de sua empresa tem mais ligação com ele próprio do 

que com fatores externos. 

                                                           
1
 O Sistema S é composto por: Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (Senat), Serviço Social do Transporte (Sest), Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), Fundo Aeroviário, Diretoria de Portos e Costas (DPC) e Sebrae. 

2
 Divisões regionais do Sebrae. 
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Esse posicionamento ligado à modelagem de comportamentos tem, em 

nossa visão, limitações no que tange ao aspecto humano, pois a simples proposição 

de modelos a serem incorporados causa a impressão de que isso é suficiente para 

garantir a realização de um empreendimento, descontextualizando, assim, a ação 

empreendedora. 

Com essa percepção voltada para o aspecto comportamental, o Sebrae 

estabeleceu parcerias internacionais e introduziu o Empretec no Brasil. 

 

2.3.3 O Empretec 

 

Único programa de empreendedorismo em âmbito mundial, o Empretec é 

baseado nas pesquisas de David McClelland, que está entre os pioneiros nos 

estudos sobre empreendedorismo e tem seu trabalho ligado às motivações 

individuais do sujeito para empreender. O desenvolvimento deste programa é 

posterior à criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e tem vinculação com 

a necessidade de acelerar o reerguimento de países europeus após a Segunda 

Guerra Mundial. A primeira ação da ONU nesse sentido foi conceder linhas de 

crédito para dar suporte aos empresários e à criação de novas empresas. Como a 

introdução desses recursos não produziu os resultados esperados, observou-se que 

a disponibilidade de dinheiro não era o principal elemento de sucesso na criação de 

uma empresa e as atenções voltaram-se para o empresário e suas atitudes. As 

pesquisas passaram a tentar entender o espírito empreendedor, o que impulsiona 

uma pessoa a empreender; a partir disso, buscou-se propor uma metodologia 

baseada no comportamento de pessoas que obtiveram êxito em seus 

empreendimentos. 

O Empretec originou-se no United Nations Centre for Transnational 

Corporation (UNCTC) e é coordenado em nível internacional pela Divisão de 

Investimento, Tecnologia e Desenvolvimento Empresarial da United Nations 

Conference on Trade and Development (Unctad). 

A década de 1980 teve importância significativa no desenvolvimento do 

Empretec. Por intermédio da contratação de empresas de capacitação empresarial 

realizaram-se pesquisas, em nível mundial, buscando respostas para a seguinte 

pergunta: quais comportamentos dos empresários levam ao sucesso das empresas? 

Formou-se, então, a base de conhecimento para que em 1985 fosse realizada pela 
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primeira vez uma oficina experimental em Cranfield, Inglaterra. Nessa primeira 

oportunidade, foram trabalhadas 20 características do comportamento 

empreendedor (CCE). Porém, as práticas didático-pedagógicas demonstraram que 

algumas delas apresentavam ambiguidade ou eram de difícil aplicação. 

Assim sendo, o programa foi revisto e passou a trabalhar com dez CCEs, 

agrupadas em três conjuntos, com as seguintes divisões: 

1) Conjunto de realização 

 Busca de oportunidade e iniciativa 

 Correr riscos calculados 

 Exigência de qualidade e eficiência 

 Persistência 

 Comprometimento 

2) Conjunto de planejamento 

 Busca de informações 

 Estabelecimento de metas 

 Planejamento e monitoramento sistemáticos 

3) Conjunto de poder 

 Persuasão e rede de contatos 

 Independência e autoconfiança 

O programa foi implantado no Maláui, África, em 1996; entre 1986 e 1989, 

a oficina foi aplicada em 18 países, envolvendo 505 participantes. Na América 

Latina, a implantação do programa iniciou-se pela Argentina. Como o 

empreendedorismo é frequentemente associado à inovação tecnológica, o nome 

Empretec foi a forma escolhida para unir os termos “empreendedor” e “tecnologia”. 

Assim batizado, estendeu-se mundialmente com esse nome. O programa constitui-

se de Seminário de Treinamento em Empreendedorismo, Desenvolvimento de 

Pacotes Gerenciais e Pacotes de Aconselhamento. 

O Seminário de Treinamento é o principal elemento dessa composição. 

Está presente em todos os países que utilizam o programa Empretec. Inicialmente, o 

seminário durava 16 dias, mas, com a intenção de facilitar a participação dos 

empresários, em nível mundial atualmente dura dez, e o Brasil o realiza em nove 

dias. 
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A responsabilidade pela coordenação do programa Empretec cabe à 

Unctad e para sua implantação é feita uma pesquisa em entidades do país 

solicitante para indicar quem possa organizá-lo. Se nenhuma entidade local for 

adequada, a própria Unctad assume esse papel e seus treinadores formam 

instrutores locais. 

Esse programa iniciou-se no Brasil em 1991, por intermédio do Banco de 

Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul (Bandesul). Nesse mesmo ano, o 

Sebrae passou a ser responsável pelo programa. A partir disso, por meio de um 

processo de descentralização foram criadas 550 unidades em todo o país. “O 

programa é coordenado por um Comitê formado por representantes do Sebrae, 

representantes do Ministério das Relações Exteriores, da United Nations 

Development Program (UNPD) e pelos coordenadores do Empretec nacional.” 

(MELO, 2008, p. 98) 

É este comitê que avalia as ações realizadas e o Brasil tem posição de 

destaque, devido ao elevado número de seminários que realiza e pelos eventos 

organizados por seus egressos. É o principal programa das atividades do Sebrae. A 

partir dele foram criados outros cursos, como o Aprender a Empreender, que tem 

como base as dez CCEs, com o objetivo de disseminar em outros formatos o 

conteúdo do seminário original. 

Com a implantação do Empretec, o Sebrae adquiriu maior relevância no 

cenário que envolve o empreendedorismo e a formação de empreendedores, o que 

em nossa visão justifica a passagem em que dissemos que essa instituição adquiriu 

o status de ser, praticamente, sinônimo do termo no Brasil. A partir disso, 

 

Pode-se dizer que, com a introdução do Empretec em seus 
programas, o Sebrae consegue certa homogeneização da noção de 
empreendedorismo, o que possivelmente foi importante para criar 
uma crença comum no interior da organização, diminuindo as 
disputas por definições de conceito. Também lhe dá uma distinção 
diante de outros atores difusores do empreendedorismo no Brasil, 
uma vez que o Empretec, legitimado pela ONU, só pode ser ofertado 
pela ONU (MELO, 2008, p. 99). 

 

2.3.4 O funcionamento do seminário 

 

Embora haja um formato-padrão no mundo todo, pequenas adequações 

são feitas para viabilizar a execução do seminário em cada país. No Brasil, a 
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estrutura de sala de aula conta com três instrutores: um trainee, um facilitador e o 

coordenador. O trainee é egresso de um período de treinamento e, quando passa a 

integrar a equipe do seminário, passa também a ser remunerado. Essa hierarquia é 

clara: vai do trainee, passa pelo facilitador e o responsável pelo evento inteiro é o 

coordenador. Todos são contratados como prestadores de serviços e são 

remunerados por seminários realizados. Para poderem atuar, além da 

obrigatoriedade de um treinamento preparatório, os requisitos são que sejam 

empresários ou consultores com empresas abertas e que já tenham participado do 

seminário. Nessa estrutura, os coordenadores lideram o trabalho e são formados 

pelos treinadores da Unctad. 

O seminário é composto por desafios empresariais. Durante os nove dias, 

o participante precisa produzir resultados em atividades propostas na forma de 

dinâmicas, que evidenciam seu nível de atuação em cada uma das CCEs. Todos 

trabalham em grupo e individualmente. A cada tarefa realizada, os instrutores e o 

grupo identificam os acontecimentos que levaram ao sucesso ou ao insucesso. 

Quem participa assina um contrato por meio do qual se compromete a não faltar em 

nenhuma das atividades do seminário e também a não divulgar as vivências 

realizadas. Ambas as exigências têm fundamento na proposta do Empretec. A 

confidencialidade é importante, pois, como o seminário é vivencial, a divulgação de 

qualquer atividade ou acontecimento, se descontextualizada, pode influenciar a 

percepção e o aproveitamento do futuro participante. Além disso, a dinâmica de 

funcionamento do Empretec não permite que se façam propagandas e o sigilo 

funciona como uma publicidade às avessas: quando se pergunta aos egressos do 

Empretec sobre o seminário, as respostas são parecidas com estas: “É muito bom!” 

“Você precisa conhecer!” “Faça!” Esse comportamento serve também como critério 

informal de seleção. Como o seminário é para empresários, quem quiser aproveitá-

lo precisa fazer a escolha de vivenciá-lo. 

Mesmo sendo a estrela do programa de empreendedorismo do Sebrae, o 

seminário enfrenta certas resistências: alguns empresários, por exemplo, dizem que 

não podem ausentar-se de suas empresas por nove dias; outros dizem que não 

podem arcar com o investimento financeiro. 

Ainda abordando os aspectos comportamentais, o Sebrae utiliza-se com 

frequência de casos de sucesso. Frequentemente, as histórias de empresários e 

suas realizações são utilizadas para ilustrar os comportamentos empreendedores. 
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Os exemplos de sucesso são posicionados como aqueles que devem ser seguidos e 

os de insucesso indicam o que deve ser evitado. 

Esse posicionamento adotado pela instituição, que aponta caminhos 

certos e errados, está sedimentado em modelagem de comportamentos. Em nossa 

visão, há limites nesse modelo, que nem sempre está atento às condições 

individuais, sociais, econômicas, culturais de cada situação em particular, dando a 

impressão de que há uma maneira infalível de empreender e que se ela for replicada 

será garantia de sucesso, o que desconsidera a complexidade dos cenários, 

descontextualizando a ação empreendedora, reduzindo o espírito empreendedor a 

uma sequência de ações previsíveis. 

Essa aplicação de receitas de sucesso busca criar um universo de 

certezas, o que descaracteriza o discurso de um dos principais teóricos do tema, 

Schumpeter, que defende a ideia de que o empreendedor só o é enquanto está 

exposto aos riscos da inovação. 

Como pesquisadores do tema, não nos ligamos à ideia de que haja 

totalidade de incertezas no universo do empreendedor. Concordamos com certa 

dose de risco, de incerteza, com a capacidade de lidar com diferentes cenários 

como características pertencentes ao espírito empreendedor, que em seu caminho 

utiliza-se tanto da experiência de outros quanto de inovação. 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A cobra que não consegue livrar-se de sua 

casca morre. O mesmo acontece com os 

espíritos que são impedidos de mudar as 

suas opiniões: eles deixam de ser espírito.” 

(Nietzsche) 
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3 OLHARES SOBRE A FORMAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

Nesta seção, apresentamos as visões de pesquisadores nacionais e 

internacionais sobre o empreendedor, suas características e modos de agir, bem 

como fazemos uma introdução ao pensamento complexo e sua abordagem sobre o 

processo formativo. 

 

3.1 Empreendedor e empreendedorismo 

 

Iniciamos trazendo a contribuição de Yara Bulgacov, Denise de Camargo 

e Sieglind Cunha (2008, p. 115), ao definirem o empreendedor como: 

 

A pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir 
objetivos e que mantém um alto nível de consciência do ambiente 
que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. Um 
empreendedor continua a aprender a respeito de possíveis 
oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente.  

 

Palavras relacionadas ao termo, como “empreender” e “empreendimento”, 

passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas e adquiriram um sentido ligado ao 

mundo empresarial, tornando-se assunto de estudos das áreas de Administração de 

Empresas e Economia em suas diversas teorias. Essa popularização tem um 

significativo componente midiático: “A mídia desempenha e continuará 

desempenhando um papel poderoso e construtivo na revelação do espírito 

empreendedor nos Estados Unidos e no destaque de casos específicos de sucesso 

desse espírito em ação” (HISRICH; PETERS, 2004, p. 42). 

Publicações de interesse geral, jornais e revistas de grande circulação, 

além das especializadas, comentam o tema; no Brasil, a revista Pequenas empresas 

grandes negócios e um programa de televisão com o mesmo nome, ambos sob o 

comando das Organizações Globo de Comunicação, têm seu foco em 

empreendedorismo e publicam matérias relativas a esse assunto. As publicações e 

programas apontam caminhos, tiram dúvidas, mostram exemplos de empresários de 

sucesso, com suas ideias sendo colocadas em ação e tendo bons resultados. O 

Sebrae é um grande apoiador da revista e do programa de televisão. 

Ao aprofundarmos as pesquisas, constatamos que, ainda que o assunto 

esteja ligado à Administração de Empresas e à Economia, as teorias econômicas 
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clássica e convencional não se interessam pelos estudos relativos ao 

empreendedor, pois afirmam que o mercado, no sistema capitalista, é equilibrado 

por sua própria mão invisível, isto é, autorregula-se, diminuindo a importância da 

atuação dos agentes econômicos individuais. Tais linhas de pensamento afirmam, 

ainda, que gerentes e administradores têm suas decisões fundamentadas em vastos 

sistemas de informações, portanto, agem com total racionalidade e correm 

pouquíssimos riscos. Essa visão opõe-se à dos principais pesquisadores do 

empreendedorismo, pois estar disposto a correr riscos é característica considerada 

fundamental ao espírito empreendedor. 

Na teoria neoclássica, a figura do empreendedor também não é relevante, 

pois, apoiada na racionalidade dos agentes econômicos e suas inúmeras fontes de 

informações, tal teoria diminui a importância do papel individual nas ações 

empresariais. Conforme alguns autores, “No mundo da teoria neoclássica não há 

necessidade da figura do empreendedor, uma vez que as decisões são tomadas sob 

condições de comportamento racional e o denominador comum das motivações 

humanas é a moeda” (BULGACOV; CAMARGO; CUNHA, 2008, p. 112). 

Ainda de acordo com essa teoria, por ter como principal elemento 

motivador o dinheiro, há certa homogeneização nas ações dos agentes econômicos 

e a eliminação das características individuais que os diferenciariam no mercado. 

Dessa forma, o empreendedor faz pequeno número de escolhas e sua atuação é a 

de um coordenador. Porém, mesmo dentro dessas teorias há autores que permitem, 

em suas concepções, outra forma de olhar o empreendedor, como veremos a 

seguir. 

Mesmo pertencendo ao movimento neoclássico, Frank Knight afirma que 

não é pura racionalidade o que os agentes utilizam para tomar decisões, pois as 

informações, por serem incompletas e mudarem constantemente, proporcionam 

instabilidade; ainda segundo Knight, a capacidade de previsão de cenários de 

mercado é o elemento que diferencia os empreendedores e esses são os que obtêm 

lucros como recompensa pelos riscos corridos (KNIGHT, 1971, apud BULGACOV; 

CAMARGO; CUNHA, 2008, p. 112). Essa visão assemelha-se à que “Considera a 

ação humana ao analisar o papel do empreendedor e admite que este percebe e 

aproveita oportunidades existentes no mercado, em detrimento dos demais gerentes 

[...]” (BULGACOV; CAMARGO; CUNHA, 2008, p. 113). 
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Mesmo com essa abertura para olhar o aspecto humano, Knight não 

abandona sua visão neoclássica ao não dar importância à inovação como elemento 

de mobilidade das condições sociais e econômicas. Sua visão tende ao equilíbrio 

proposto pela mão invisível do mercado e as ações do empreendedor são parte 

desse sistema autorregulado. 

Nessa esteira de autores, há dois que representam visões consideradas 

preponderantes na caracterização dos empreendedores. Entre os economistas, 

Joseph Schumpeter, autor da escola neoclássica austríaca, é um crítico dessa 

mesma teoria. Ele rompe com a premissa de equilíbrio e introduz o conceito do 

empreendedor e de sua ação para analisar o desenvolvimento econômico. Para ele, 

esse agente é fundamental para o desenvolvimento econômico e sua atitude 

consiste em fazer algo fora do habitual na rotina dos negócios. Em sua concepção, é 

o indivíduo que desfaz a ordem econômica habitual, pela introdução de produtos e 

serviços novos ou renovando os já existentes. Tal pensamento é expresso na 

seguinte fala de Schumpeter (1982, p. 54): 

 

Chamamos de “empreendimentos” à realização de combinações 
novas; chamamos “empreendedores” aos indivíduos cuja função é 
realizá-las. Esses conceitos são a um tempo mais amplos e mais 
restritos do que no uso comum. Mais amplos, porque em primeiro 
lugar chamamos “empreendedores” não apenas aos homens de 
negócio “independentes” em uma economia de trocas [...] mas a 
todos que de fato preenchem a função pela qual definimos o 
conceito. 

 

A essa realização de combinações novas é atribuída a responsabilidade 

de gerar riquezas no sistema capitalista, promovendo mudanças nas estruturas e 

instituições obsoletas do mercado, gerando desequilíbrio, estabelecendo preços, 

ajustando as ofertas e possibilitando realocação de recursos e redistribuição de 

riquezas. 

Ao movimento que gera desequilíbrio, Schumpeter denominou “ação de 

destruição criadora”, no conflito entre novos e velhos capitais, nas mudanças das 

estruturas sociais, culturais, políticas e institucionais. Dessa forma, para competir, o 

empreendedor não pode ser confundido com o administrador, o gerente e nem 

mesmo com o empresário, pois “Gerenciar, tomar decisões de rotina, fazer um 

negócio crescer de forma contínua não caracterizam uma ação empreendedora e 

sim a rotina de um administrador” (BULGACOV; CAMARGO; CUNHA, 2008, p. 114). 
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Sob essa ótica, uma ação empresarial não é vista, necessariamente, 

como uma ação empreendedora, e o trabalho de gerentes, empresários, capitalistas 

pode gerar crescimento na economia, mas pode não gerar ruptura espontânea e 

descontínua, perturbação do equilíbrio previamente existente na trajetória de 

desenvolvimento. Tal ruptura, segundo Schumpeter, só poderia advir da inovação 

gerada por essa ação empreendedora: 

 

[...] a atividade inovadora envolve sempre o lidar com situações 
desconhecidas, incertas, aquilo que para todo indivíduo envolvido no 
fluxo circular é dado familiar, rotineiro, torna-se para o inovador uma 
incógnita [...] o risco recai sobre o proprietário dos meios de 
produção ou do capital dinheiro, pago por eles e nunca sobre o 
empresário enquanto tal. Empresário nunca corre o risco 
(SCHUMPETER, 1982, p. 54, 92). 

 

Para esse autor, a ação empreendedora está fundamentada na inovação3 

ocasionada por essa perturbação do equilíbrio. Seguindo sua linha de raciocínio, 

esses inovadores não constituem classe social, pois o indivíduo que introduziu nova 

combinação e por isso destacou-se como empreendedor pode deixar de sê-lo a 

partir do momento em que passar a administrar rotinas. Com isso, o autor deixa 

clara sua visão de que empreender não é um comportamento permanente, pois 

depende do indivíduo e também de condições ambientais, políticas, culturais, 

sociais. 

Para Schumpeter (1982), o papel do indivíduo é essencial, o que não 

significa que em seus estudos não estejam contempladas as interações desse 

agente. A ação empreendedora é o resultado da interação com instituições em 

situações históricas e sociais determinadas. Dessa forma, mesmo concentrado na 

ação individual realizadora como fonte geradora de riquezas, esse pesquisador 

evidencia a importância do contexto em que ela se dá. 

As possíveis interações e seus significados são mais bem apreendidos 

enquanto ação social descrevendo o empreendedor em suas relações com demais 

atores do cenário econômico, utilizando seu poder de convencimento e liderança 

para agir: “[...] são as relações sociais dando suporte à ação empreendedora, ao 

                                                           
3
 Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa: “Inovação: ato ou efeito de inovar. [...]. Inovar 
(latim innovo, are, renovar): 1. Introduzir novidades em. 2. Renovar; inventar; criar (INOVAÇÃO, 
2010). 
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mesmo tempo em que a inovação vai provocar mudanças no ambiente e nas 

relações sociais” (BULGACOV; CAMARGO; CUNHA, 2008, p. 114). 

Schumpeter (1982) menciona o trabalho em equipe e faz disso uma das 

descrições do empreendedorismo como um processo social. Nessa concepção, o 

empreendedor é um agente de desenvolvimento, atuando no processo de mudança 

social mais baseado no interesse próprio do que no sistema de mercado ou na 

economia: “Schumpeter não questiona a lógica de mercado, mas ao contrário, 

subentende o empreendedor como o agente que mantém a lógica da economia de 

mercado com base no autointeresse e desvinculado de mecanismos que garantam 

resultados coletivos” (BULGACOV; CAMARGO; CUNHA, 2008, p. 115). 

Embora reconheça as interações com demais agentes e cenários, o foco 

dos estudos de Schumpeter diz respeito ao indivíduo e seus atributos pessoais, 

como carisma, liderança, capacidade de convencimento, que fazem parte das 

características definidas pelo autor como pertencentes ao empreendedor. Em sua 

visão como economista, o principal atributo do empreendedor é sua capacidade de 

inovar. 

A visão de outro pioneiro nas pesquisas é de caráter comportamentalista. 

Liderada por David McClelland, essa maneira de enxergar o empreendedorismo foi 

muito bem aceita: 

 

McClelland, 1972, no prefácio à obra Sociedade competitiva: 
realização e progresso social, menciona sua tentativa de isolar certos 
fatores psicológicos e demonstrar, por métodos rigorosamente 
quantitativos, que esses fatores são importantes no desenvolvimento 
econômico (BULGACOV; CAMARGO; CUNHA, 2008, p. 115). 

 

Ainda segundo Bulgacov, Camargo e Cunha (2008), os estudos de 

McClelland salientam os fatores psicológicos e buscam provar sua influência no 

desenvolvimento econômico. Sua pesquisa é focada na necessidade de realização 

do ser humano, que seria a força motriz das realizações. A partir dessa premissa, 

ele desenvolveu uma metodologia que media a intensidade da preocupação com a 

realização e que foi ponto original para mensurar outras motivações, como 

necessidades de poder, afiliação, etc. Sua teoria proporcionou o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa que estabeleceram a relação entre o desempenho e o 

comportamento do indivíduo: “Pessoas que fixam padrões de realização para si 

mesmas, ao invés de confiar em incentivos extrínsecos, procuram com maior êxito 
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alcançar os padrões que estabeleceram para si” (BULGACOV; CAMARGO; CUNHA, 

2008, p. 115). 

Para McClelland, o indivíduo é visto como uma entidade, um elemento 

que tem fundamentadas em si suas necessidades e, portanto, o empreendedor é o 

indivíduo que, independentemente de fatores externos, mantém sua estrutura de 

personalidade. Essa linha de pensamento encontra ressonância em instituições que 

trabalham com o empreendedorismo, como o Sebrae; mas, como veremos a seguir, 

isso não é consenso: 

 

Essa abordagem de traços de personalidade pressupõe atributos 
estáveis, mantendo os indivíduos prisioneiros de uma estrutura de 
personalidade e contrariando pesquisas, mais atuais, que 
demonstram adaptação e flexibilidade do indivíduo frente a 
ambientes diversos (ROBBINS, 1998 apud BULGACOV; CAMARGO; 
CUNHA, 2008, p. 116). 

 

Para Chanlat (1992), a teoria de McClelland passou a ser vista como um 

projeto ligado à modernidade, ao ideal iluminista e à orientação tecnocrática e sua 

engenharia social. 

Também podemos verificar discordância da visão de McClelland em 

Ramos (1989), que diz que teorias como essas, que separam fatos de valores, têm 

limitada funcionalidade, reproduzem a lógica do econômico e não fazem jus à 

complexidade humana, à experiência humana, portanto, com claras conotações 

antiéticas e mecanicistas. 

Em nossa visão, embora seja evidente que haja características de 

personalidade que pertençam ao sujeito empreendedor e que o caracterizem, não 

nos parece possível dissociar sua ação do ambiente em que ele atua, bem como 

das influências que o ambiente provoca nele, como algumas menções de 

McClelland possam aparentar. Acreditamos que o mais significativo entre essas 

características de comportamento empreendedor seja o modo como o agente lida 

com essas interações. 

Observando as linhas de pensamento dos dois pioneiros em pesquisas 

sobre o empreendedor, é possível perceber que tanto Schumpeter quanto 

McClelland têm na figura do empreendedor um agente de desenvolvimento. 

 



55 
 

Schumpeter vê a figura do empreendedor como aquele que, em sua ação, 

inova e impacta a economia, enquanto McClelland estuda a dimensão 

comportamental do empreendedor e o desejo de satisfação de suas necessidades 

relacionados ao desenvolvimento econômico. 

A partir dos pontos de vista desses dois autores, muitos estudos são 

realizados sobre empreendedorismo. Além de pesquisadores individuais, instituições 

dedicam-se a estudar e fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo, focando 

no agente empreendedor. 

O Global Entrepreneurship Management (GEM) é um dos principais 

projetos de pesquisa sobre esse assunto no mundo. É administrado pelo Holding 

Global Entrepreneurship Research Association (Gera) e ligado às duas instituições 

fundadoras, Babson College de Boston e London Business School. Sua atividade 

básica é pesquisar a criação de novos negócios no mundo. 

No Brasil, o relatório GEM é realizado desde 2000. O Instituto Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade (IBPQ) é responsável pela pesquisa, em parceria com 

entidades regionais ou nacionais, dentre elas, o Sebrae. 

Trabalhando com definições ou classificações a respeito dos 

empreendedores, o GEM faz uma distinção segundo suas motivações para 

empreender: os que empreendem por oportunidade e os que o fazem por 

necessidade. Os primeiros montam negócios baseados em suas características 

pessoais e com a visão dos resultados que podem obter em determinado segmento 

do mercado, abalizados por informações e métodos claros de trabalho. Os segundos 

empreendem como alternativa econômica ao desemprego, à aposentadoria. Muitas 

vezes sem o conhecimento necessário para fazer um negócio funcionar, o fazem 

com uma estrutura limitada, o que diminui suas chances de sucesso. Essas 

definições também são apresentadas por autores brasileiros, conforme mostraremos 

adiante. 

Seguindo com as definições, abordaremos um perfil empreendedor que 

causa controvérsias entre os estudiosos do empreendedorismo e que, atualmente, 

desperta grande interesse no mercado empresarial: o intraempreendedor. 
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3.1.1 Intraempreendedores 

 

A ideia do intraempreendedor contraria a visão de autores como 

Schumpeter, que associa o empreendedor à ideia de inovação e que não considera 

um funcionário como tal, pois este segue rotinas administrativas e está inserido em 

um contexto que, além de limitar seu poder de ação, reduz os riscos de suas 

atividades. Porém, as ações empreendedoras atraem cada vez mais as grandes 

empresas e esse perfil, se contextualizado no ambiente corporativo, potencializa a 

possibilidade de resultados. 

Gifford Pinchot III (1989) usa esse termo para designar o empreendedor 

interno e propõe que o intraempreendedor é o funcionário que, recebendo liberdade 

de ação, utiliza os recursos da empresa para realizar projetos e obter resultados e 

não necessita deixar a empresa, como o empreendedor tradicional costuma fazer, 

para vivenciar a gratificação, as recompensas emocionais de transformar uma ideia 

em realidade. 

Apoiado pela estrutura que a empresa empregadora proporciona, esse 

agente enfrenta menos riscos. Mesmo nos casos em que a remuneração é variável  

atrelada ao sucesso ou não de seus projetos, o que imprime certo grau de risco às 

suas atividades , os riscos são muito menores do que iniciar um empreendimento 

do zero. 

Usando uma definição de Pinchot III (1989, p. 40): 

 

O intraempreendedorismo é um sistema revolucionário para acelerar 
as inovações dentro das grandes empresas, através de um uso 
melhor de seus talentos empreendedores [...]. Os 
intraempreendedores são os integradores, que combinam os talentos 
dos técnicos e os elementos de marketing, estabelecendo novos 
produtos, processos e serviços. 

 

O mesmo autor descreve um conjunto de características que chama de 

“dez mandamentos” do intraempreendedor, conforme Quadro 1, a seguir: 
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1º  Vá para o trabalho, a cada dia, considerando a possibilidade de ser demitido 

2º  Evite quaisquer ordens que visem a interromper seu sonho 

3º  Execute qualquer tarefa necessária para fazer seu projeto funcionar, a despeito de 

sua descrição de cargo 

4º  Encontre pessoas para ajudá-lo 

5º  Siga sua intuição a respeito das pessoas que escolher e trabalhe somente com as 

melhores 

6º Trabalhe discretamente, o máximo que puder; a publicidade aciona o mecanismo de 

defesa da corporação 

7º Nunca aposte em uma corrida, a menos que esteja correndo nela 

8º Lembre-se de que é mais fácil pedir perdão do que pedir permissão 

9º  Seja leal às suas metas, mas realista quanto às maneiras de atingi-las 

10º  Honre seus patrocinadores 

 
Quadro 1: Os dez mandamentos do intraempreendedor 
Fonte: o autor, com base em: PINCHOT III (1989, p. 26). 

 

A proporção de funcionários com características intraempreendedoras 

que abandonam as corporações por não encontrarem ambiente favorável às suas 

realizações é maior do que a de funcionários que o fazem por questões de 

remuneração. 

A aceitação ou não da existência do intraempreendedor não elimina a 

ideia de que algumas características empreendedoras possam ser geradoras de 

resultados no ambiente corporativo, embora, dependendo do cargo que ocupar, 

esse agente tenha limitações em seu poder de ação e deva estabelecer seu nível de 

convivência com elas.  

 

3.2 O empreendedor e os pesquisadores brasileiros 

 

No Brasil, há estudiosos que trabalham com o tema de forma intensa, 

propondo métodos para sua formação e também apresentando suas definições.  

José Carlos Dornelas (2007) menciona uma classificação para os empreendedores 

de oportunidade e de necessidade. Aos primeiros, ele denomina empreendedores 

voluntários e aos segundos, involuntários. No universo dos empreendedores 

voluntários, o autor estabelece sete diferentes categorias para definir seu perfil 

empreendedor, como se pode ver no Quadro 2, a seguir: 
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O empreendedor 
nato 

apresenta um perfil visionário, otimista. Por suas realizações, torna-se 

referência. Sua história é frequentemente apontada como um exemplo 

a ser seguido 

O empreendedor 
que aprende 

não cogitava a ideia de empreender um negócio e passou a essa 

posição por deparar com a possibilidade de um novo negócio. A partir 

de então, passa a atuar em outro nível de risco, que ele próprio 

desconhecia 

O empreendedor 
serial 

está sempre atento às oportunidades. Tem bom círculo de relações e o 

utiliza para obter informações que o apoiem na abertura de novos 

negócios. Tem paixão pelos riscos de empreender 

O empreendedor 
corporativo 

atua como colaborador de uma empresa. Tem energia para 

empreender com o suporte da empresa a que está vinculado. Sua 

relação com assumir riscos está mais ligada a lidar com os limites de 

sua autonomia e à variabilidade de sua remuneração, atrelada aos 

resultados que atinge. Frequentemente, possui grande poder de 

persuasão e comunicação 

O empreendedor 
social 

suas características são semelhantes às dos empreendedores 

tradicionais, diferenciando-se, porém, nos objetivos que estabelece. 

Sua visão está ligada a proporcionar melhores condições de vida 

àqueles que estão em condições de vulnerabilidade social, como, por 

exemplo, as camadas de baixa renda da sociedade 

O empreendedor 
herdeiro 

tem por objetivo manter e aumentar o patrimônio familiar. Muitas vezes 

é entalhado para isso desde jovem, seus estudos e carreira são 

direcionados para esse fim 

O empreendedor 
normal 

altamente focado em metas. Tem capacidade aguçada de 

planejamento para atingi-las no menor prazo, minimizando ao máximo 

os riscos de fracasso 

 
Quadro 2: Perfil dos empreendedores 
Fonte: o autor, com base em: DORNELAS (2007, p. 14). 

 

Dornelas (2007) faz referência aos empreendedores involuntários ou de 

necessidade, como aquele que, não conseguindo colocação no mercado formal de 

trabalho, empreende como maneira de buscar sua sobrevivência econômica. 

Outro autor brasileiro que tem publicações sobre o empreendedor e é 

referencial desta pesquisa é Fernando Dolabela. Seu trabalho é largamente aceito 

em instituições de ensino de vários níveis. Em sua obra Oficina do empreendedor, 

que propõe uma metodologia de ensino, ele estabelece uma sequência de 

características do empreendedor, que apresentamos a seguir, no Quadro 3: 
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Tem um “modelo”, uma pessoa que o influencia 

Tem iniciativa, autonomia, autoconfiança, otimismo, necessidade de realização 

Trabalha sozinho, o processo visionário é individual 

Tem perseverança e tenacidade para vencer obstáculos 

Considera o fracasso um resultado como outro qualquer, pois aprende com os próprios 

erros 

É capaz de se dedicar intensamente ao trabalho e concentra esforços para alcançar 

resultados 

Sabe fixar metas e alcançá-las; luta contra padrões impostos; diferencia-se 

Tem a capacidade de descobrir nichos 

Tem forte intuição: como no esporte, o que importa não é o que se sabe, mas o que se faz 

Cria situações para obter opinião sobre seu comportamento e sabe utilizar tais 

informações para seu aprimoramento 

Sabe buscar, utilizar e controlar recursos 

É um sonhador realista: é racional, mas usa também a parte direita do cérebro 

Cria um sistema próprio nas relações com os empregados. É comparado a um líder de 

banda, que dá liberdade a todos os músicos, mas consegue transformar o conjunto em 

algo harmônico, seguindo um objetivo 

É orientado para resultados, para o futuro, para o longo prazo 

Aceita o dinheiro como uma das medidas de seu desempenho 

Tece “redes de relações” (contatos, amizades) moderadas, mas utilizadas intensamente 

como suporte para alcançar seus objetivos; considera a rede de relações internas (com 

sócios, colaboradores) mais importante que a externa 

Conhece muito bem o ramo em que atua 

Cultiva a imaginação e aprende a definir visões 

Traduz seus pensamentos em ações 

Define o que aprender (a partir do não definido) para realizar suas visões. É pró-ativo. 

Define o que quer e aonde quer chegar; depois busca o conhecimento que lhe permitirá 

atingir o objetivo 

Cria um método próprio de aprendizagem: aprende a partir do que faz; emoção e afeto 

são determinantes para explicar seu interesse. Aprende indefinidamente 

Tem alto grau de “internalidade”, que significa a capacidade de influenciar as pessoas com 

as quais lida e a crença de que conseguirá provocar mudanças nos sistemas em que atua 

Assume riscos moderados: gosta do risco, mas faz tudo para minimizá-lo. É inovador e 

criativo (inovação é relacionada ao produto; é diferente da invenção, que pode não dar 

consequência a um produto 

Tem alta tolerância à ambiguidade e à incerteza 

Mantém um alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar 

oportunidades de negócios 

 
Quadro 3: Características do empreendedor 
Fonte: DOLABELLA (1999, p. 71). 
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Na mesma obra, Dolabela (1999) propõe um modelo de formação de 

empreendedores. A oficina do empreendedor atende, na visão de seu autor, aos 

requisitos necessários para formar empreendedores, apontando o caminho a seguir 

e estabelecendo metas a cumprir. 

 

Caminho Meta 

 

1 

Desenvolver o conceito de si: 

conhecer a si mesmo com o objetivo de 

empreender 

Identificação das características 

pessoais, pontos fortes e fracos em 

relação à atividade empreendedora 

 

2 

Perfil empreendedor: 

conhecer características do 

empreendedor de sucesso e compará-las 

com suas características pessoais 

Desenvolver ou aprimorar o próprio 

perfil como empreendedor. 

Saber como usar características 

individuais para obter sucesso na 

atividade empreendedora. Utilizar 

pontos fortes, mudar ou represar 

pontos fracos, buscar 

complementaridade com sócios ou 

colaboradores. 

 

3 

Aumento da criatividade: 

dominar processos internos que levam à 

criatividade 

 

Aprender como estimular a própria 

criatividade, inovar em seu próprio 

negócio, criando uma vaga 

competitiva para seu produto/serviço 

 

4 

Processo visionário: 

desenvolver uma visão e aprender a 

identificar, agarrar e gerir oportunidades. 

Saber desenvolver uma visão para 

estar apto a gerar a ideia completa do 

próprio negócio. Estar preparado para 

ler o ambiente com o objetivo de 

identificar oportunidades 

 

5 

Construir uma rede de relações: 

estabelecer relações que possam servir 

de suporte ao desenvolvimento e 

aprimoramento da ideia do negócio e 

sustentação deste último 

Planejar e iniciar a criação da própria 

rede de relações para dar suporte ao 

processo visionário e ao negócio 

 

 

 

6 

 

Avaliação das condições para iniciar o 

Plano de Negócios: 

o pré-empreendedor deve avaliar se reúne 

as condições necessárias para elaborar 

seu Plano de Negócios. Estas incluem 

tanto aspectos pessoais  motivação, 

Saber avaliar a própria maturidade 

para começar a fazer o Plano de 

Negócios 

 



61 
 

disposição para enfrentar a atividade 

empreendedora, adequação da ideia à 

personalidade  quanto aspectos relativos 

ao negócio  grau de conhecimento do 

setor, de desenvolvimento da ideia, do 

produto, das visões emergente e central. 

Enfim, ele precisa verificar se está 

preparado para fazer o Plano de 

Negócios. 

 

7 

O Plano de Negócios é o estudo de 

viabilidade da empresa e seu 

planejamento nos mínimos detalhes. É o 

trabalho mais importante da oficina, 

porque sintetiza os outros caminhos e 

contém toda a experiência do futuro 

empreendedor. Importante: o Plano de 

Negócios começa a ser elaborado desde 

o momento em que o aluno entra na 

oficina. No caminho 7, será concluído 

Fazer o Plano de Negócios da própria 

empresa 

 

 

8 

Capacitação para negociar e apresentar 

uma ideia: 

a negociação é entendida como a 

cooperação entre pessoas, parceiros ou 

empresas, para alcançar objetivos de tal 

forma que todos saiam ganhando. 

Negociar é uma atividade do dia a dia do 

empreendedor 

Saber estruturar a apresentação de 

uma ideia, saber vender uma ideia, 

saber apresentar o Plano de 

Negócios 

 

 
Quadro 4: Os caminhos do empreendedor 
Fonte: o autor, com base em: DOLABELA (1999, p. 177-218). 

 

No Quadro 4, acima, parece-nos que Dolabela cria uma espécie de “mapa 

da mina”, com a intenção de definir ações que façam sentido e gerem resultados ao 

empreendedor. Esse pensamento  o de fornecer ferramentas e técnicas para 

moldar um negócio  é necessário, mas não diz respeito à formação de 

empreendedores e sim ao desenvolvimento de negócios, exclusivamente. 

 Na sequência, o autor explica as maneiras como o empreendedor 

aprende e que norteiam a elaboração da oficina: “É essencial que o aprendizado 
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seja insistentemente contextualizado” (DOLABELA, 1999, p. 114). Segundo 

Dolabela (1999), o empreendedor aprende: 

 solucionando problemas; 

 fazendo sob pressão; 

 interagindo com os pares e outras pessoas; 

 por meio de troca com o ambiente; 

 aproveitando oportunidades; 

 copiando outros empreendedores; 

 pelos próprios erros; é uma área em que se podem cometer erros 

(pequenos) porque há liberdade; 

 pelo feedback de clientes. 

Ainda falando sobre o aprendizado, Dolabela (1999, p. 115) afirma: 

 

A teoria é abordada através de sua aplicação à realidade, 
privilegiando as características do mercado e da economia locais. A 
prática didática fará uso de casos, jogos, estudos de biografias, 
teatro popular, eliminando a aula expositiva tradicional. 
 

 O autor faz um quadro comparativo entre o ensino convencional e o 

aprendizado do empreendedorismo, conforme demonstrado a seguir. 

 

Convencional Empreendedor 

O conhecimento é o elo entre aluno e 

professor e é de fundamental importância 

Relacionamento humano entre 

professores e alunos é de fundamental 

importância 

Ênfase no conteúdo, que é visto como meta Ênfase no processo; aprender a aprender 

Conduzido e dominado pelo instrutor Apropriação do aprendizado pelo 

participante 

O instrutor repassa o conhecimento O instrutor como facilitador e educando; 

participantes geram conhecimento 

Aquisição de informações corretas O que se sabe pode mudar 

Currículo e sessão fortemente programados Sessões flexíveis e voltadas a  

necessidades 

Objetivos do ensino impostos Objetivos do aprendizado negociados 

Prioridade para o desempenho Prioridade para a autoimagem geradora 

de desempenho 

Rejeição ao desenvolvimento de conjecturas 

e pensamento divergente 

Conjecturas e pensamento divergente 

vistos como parte do processo criativo 
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Ênfase no pensamento analítico e linear; 

parte esquerda do cérebro 

 

Envolvimento de todo o cérebro; aumento 

da racionalidade do cérebro esquerdo 

através de estratégias holísticas, não 

lineares, intuitivas; ênfase na confluência 

e fusão dos dois processos 

Conhecimento teórico e abstrato Conhecimento teórico amplamente 

complementado por experimentos na sala 

de aula e fora dela 

Resistência à influência da comunidade Encorajamento à influência da 

comunidade 

Ênfase no mundo exterior; experiência 

interior considerada imprópria ao ambiente 

escolar 

Experiência interior é contexto para o 

aprendizado; sentimentos incorporados à 

ação 

Educação encarada como necessidade 

social durante certo período de tempo, para 

firmar habilidades mínimas para determinado 

papel 

Educação vista como processo que dura 

toda a vida, relacionado apenas 

tangencialmente com a escola 

Erros não aceitos Erros como fonte de conhecimento 

 
Quadro 5: Ensino tradicional e aprendizado de empreendedorismo 
Fonte: DOLABELA (1999, p. 116).  

 

Em nossa visão, com esse quadro Dolabela aproxima-se de uma 

educação que aponta o caminho da formação de empreendedores que valoriza o 

sujeito. A coluna da direita apresenta semelhanças em relação às posições 

defendidas por estudiosos da Educação e possibilitariam um aprender 

contextualizado, desafiador, que dá importância ao papel do estudante e não só ao 

conteúdo.  

Acreditamos que uma educação empreendedora seja possível e, além 

disso, que ela seja proveitosa, prazerosa, principalmente para alunos e professores, 

se estes forem concebidos como agentes interligados, contextualizados. Nas 

considerações finais da pesquisa abordaremos esse ponto de vista novamente. 

               

3.2.1 Outra visão sobre o empreendedorismo 

 

Até aqui, nossa pesquisa citou autores nacionais e internacionais que 

valorizam o empreendedor e o empreendedorismo e que são referência nos estudos 

sobre o tema. Como é um campo de estudos muito fértil e também um assunto em 
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evidência, suscita diferentes posicionamentos entre os pesquisadores e por isso 

achamos pertinente abordar a visão de um pesquisador brasileiro, crítico do tema. 

Em sua dissertação de mestrado, Aguinaldo Lima (2008) critica o 

empreendedorismo, a educação empreendedora e seus impactos sociais. Falando 

de empreendedorismo, ele afirma: 

 

[...] Se por um lado permitiu o aparecimento de políticas 
compensatórias ou de resistência e reação, a partir dos próprios 
trabalhadores pelas experiências de economia solidária; por outro 
lado, também permitiu o reforço do discurso neoliberal da época, por 
meio da proposição de alternativas fundamentadas na doutrina 
individualista (LIMA, 2008, p. 58). 

 

Lima entende doutrina individualista a partir da visão de Paul Singer 

(1998, p. 59): 

 

Os individualistas veem todas as instituições que se propõem a 
proteger o trabalhador contra os riscos da vida e riscos econômicos 
como obstáculos para a expansão da atividade econômica e do 
emprego e, portanto, como fator de agravamento da exclusão social. 
Destarte, além de defender medidas que reforcem acumulação de 
capital humano, aquilo que mais exigem é o desmantelamento das 
instituições de bem-estar social e a desregulamentação do mercado 
de trabalho. 

 

Seguindo a linha de pensamento desse autor, o empreendedorismo é 

uma artimanha do modelo neoliberal para responsabilizar os trabalhadores por seus 

resultados, precarizar as condições de trabalho, justificar essa precarização em 

nome da livre iniciativa, criando uma divisão entre vencedores e perdedores. Os 

vencedores, que empreendem com sucesso, e os perdedores, que não conseguem 

dar conta de suas necessidades econômicas: 

 

Em nossa opinião, a transformação da necessidade em motivação 
para empreender foi uma forma de mitificar o empreendedorismo 
para transformá-lo ao mesmo tempo em proposta de política social 
conservadora, que busca compensar os danos do atual modelo de 
acumulação capitalista flexível, sem modificá-lo e, também, manter 
vivo o pensamento neoliberal hegemônico em nossa sociedade 
(LIMA, 2008, p. 57-58). 

 

Na visão de Lima (2008), essa mitificação em torno do tema, que ele julga 

ser uma ameaça aos trabalhadores desempregados e informais, confere atributos 
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atraentes e exagerados a uma proposta, visando a mascarar os efeitos nefastos da 

globalização capitalista que gera “perdedores”. 

 

[...] A defesa do empreendedorismo como alternativa aos perdedores 
da “globalização” mostra a intenção de propagar a mensagem, que 
trabalhadores desempregados e informais são desajustados, que 
precisam se ajustar e que ganhadores são empreendedores 
dispostos a “correr riscos”. (LIMA, 2008, p. 58) 

 

Não desconhecemos, como pesquisadores, que a visão de Lima (2008) 

sobre o empreendedorismo contém elementos presentes em nossa sociedade. Não 

consideramos essa visão, nem as de outros autores expostas nessa pesquisa, como 

únicas ou definitivas. Propomo-nos ao afastamento das posições fechadas e 

concebemos que as ideias expostas neste estudo são complementares e que, 

também por isso, constituem assunto a ser pesquisado.    

 

3.3 O pensamento complexo 

 

Buscamos contribuição no pensamento de Edgar Morin para discutir a 

formação do sujeito empreendedor.  A visão humanista que propomos é a desse 

pensador contemporâneo francês, que se denomina um “contrabandista dos 

saberes”. Recorreremos a esse “contrabando” para colocar em discussão tal 

processo formativo. 

A formação de Morin nas Ciências Humanas e sua contribuição à 

Educação têm muito a oferecer nos processos de formação do ser humano em 

quaisquer campos do conhecimento e, em nosso trabalho, na do ser humano que 

empreende. 

Edgar Morin propõe a superação dos posicionamentos fechados em si 

mesmos, calcados no reducionismo, na fragmentação dos saberes, que 

desarticulam os conhecimentos, exageram sua aposta na hiperespecialização e 

desconectam o humano de suas próprias ações. 

Consideramos a formação do sujeito empreendedor uma ação humana e 

não apenas técnica, que pode ser mais abrangente do que o acúmulo de 

ferramentas técnicas e modelagem de comportamentos dos empreendedores 

considerados de sucesso. Como educadores, acreditamos que modelar se 

assemelha a repetir e não a formar. Trazer essa linha de raciocínio para as 
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discussões sobre empreendedorismo tem como propósito buscar um olhar que 

aceite o plural, a possibilidade do não consenso, a convivência com as incertezas, 

que são características ligadas ao discurso do empreendedorismo nas mais diversas 

instituições que trabalham com a formação de empreendedores, embora os métodos 

empregados sejam mais diretamente ligados ao modelo reducionista, fragmentado, 

que Morin critica. Os autores que citamos nesta seção, em suas definições, retratam 

uma série de características de personalidade como empreendedoras e, baseadas 

nisso, as instituições que trabalham com o tema voltam-se, quase exclusivamente, a 

propor que essas características sejam utilizadas como ferramentas que podem ser 

aplicadas a qualquer indivíduo, em qualquer contexto. 

O ponto de origem e solução dos problemas é o mesmo: o espírito 

humano, que, em nossa visão, é o que determina as características que os autores 

definem como empreendedoras. Os contextos, as impossibilidades, as 

idiossincrasias e demais características que influenciam esse espírito fazem parte de 

sua humanidade. Desconsiderar essas influências em qualquer processo em que 

pessoas estejam envolvidas é uma ilusão, muitas vezes ocasionada pela pretensão 

à infalibilidade das ciências, inclusive as humanas, das técnicas, suas receitas e 

modelos. A maior parte dos processos educacionais que são fragmentados e 

reducionistas diminui, quando não impede, que o humano seja visto como parte 

essencial do processo em que está envolvido. 

O pensamento complexo propõe a superação desse padrão. Não a 

extinção, pois aceita a complementaridade de ideias que, originalmente, pareçam 

antagônicas. Propõe o diálogo, a articulação entre os diversos saberes, religando-

os. Esta e outras premissas fundamentais dessa linha de pensamento serão 

expostas na sequência, por meio da explicitação de seus operadores. 

 

3.3.1 Os operadores da complexidade 

 

De acordo com Edgar Morin (2011), há três princípios que são 

componentes do pensamento complexo e que se interrelacionam: o dialógico, o 

recursivo e o hologramático. 

O princípio dialógico une o que aparentemente deveria estar separado. 

Esse princípio abarca ordem e desordem; estabilidade e instabilidade. Não 

dissociando obrigatoriamente, concebe a associação que o pensamento linear 
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rejeita. Conviver com essa possibilidade em um mundo cercado de incertezas, como 

o do empreendedorismo, é fundamental. 

O princípio recursivo rompe com a linearidade causa-efeito. Produtos e 

efeitos são produtores e causadores daquilo que os produz ou causa. Esse processo 

de causa e efeito, retroagindo num espaço tempo com intensidades não previsíveis, 

é elemento importante no campo da formação de pessoas. As ações e reações 

possíveis nesse sistema influenciam-se todo o tempo, às vezes de forma 

imprevisível. Sendo assim, professores, alunos, ambientes e outros agentes são 

causa e efeito em suas relações entre si e consigo mesmos. 

O princípio hologramático trata das relações entre partes e todo. A parte 

está no todo, mas também o todo está na parte. Sob esse olhar, a relação parte e 

todo não está mais apenas sob a visão simplificadora de que, ao conhecermos a 

parte e ampliarmos sua dimensão, automaticamente conheceremos o todo. Em 

educação, a percepção da relação todo e partes chama a atenção, se pensarmos no 

educando como um ser pensante, ativo, como um todo em sua relação com o 

ambiente, com o conhecimento, com o processo de formação e demais contextos. 

Ele é parte, enquanto inserido no sistema educacional e na sociedade. As 

interrelações todo e partes não podem ser limitadas a processos lineares que o 

reduzem a uma sequência ou amontoado de saberes difusos, desconexos, alheios à 

realidade de quem aprende. 

Na formação do sujeito empreendedor, a aceitação da incerteza, as 

interrelações de todo e partes, a percepção das causas e efeitos como produtos e 

produtores de si mesmos devem ser levados em consideração, para que se 

estabeleçam ricas e mais profundas relações de ensino aprendizagem. Sob essa 

perspectiva, o aspecto racional pode não ser tão neutro quanto pretende ser 

segundo uma visão puramente técnica. 

 

3.3.2 O Homo complexus 

 

O pensamento predominantemente racionalista, baseado na visão 

iluminista do humano, exacerbou o posicionamento do homem. Destinado à 

dominação do planeta, à sua exploração, concentrado no Homo sapiens, o animal 

dotado de razão centrou-se de tal forma nessa linha de pensamento que, ao lidar 

consigo mesmo, esqueceu a humanidade que comporta, essa humanidade que é 
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concebida pelo pensamento complexo e que é constituída por fatores biológicos, 

individuais e sociais. Podemos distingui-los, mas não separá-los nem hierarquizá-

los. Eles se interrelacionam. O ser humano o é enquanto espécie, racional, o que o 

difere dos outros animais, mas é também influenciado pelo ambiente em que se 

desenvolve, pelas pessoas com quem convive, com quem aprende. Em relação aos 

empreendedores, é consenso entre os pesquisadores que o ambiente exerce grande 

influência em sua formação, que há, sim, características desse indivíduo, mas que 

elas não se desenvolvem naturalmente, por si sós. 

A racionalidade, pretensamente capaz de conceber e lidar com todas as 

situações possíveis da vida, pareceu suficiente para encontrar todas as respostas. 

Mas esse ser também se desequilibra, alterando-se em sua razão, também tem 

ações e reações imprevisíveis, fora de qualquer padrão estabelecido, pode cansar-

se, adoecer, entristecer-se. Pode contrariar qualquer expectativa linear quanto a seu 

comportamento. 

Morin (2007) não se limita à visão sapiens do ser humano. Concebe o 

homem não apenas como um ser biológico ou cultural, mas sim como sujeito às 

influências sociais, psicológicas. Dessa forma, variações de temperamento, 

condições de trabalho, situação financeira, medos, sonhos, são constituintes do ser 

e frequentemente são despercebidos, esperando-se que se aja ou reaja dentro de 

uma cadeia previsível, mensurável, linear. 

O homem não é fragmentado em sua constituição. É inteiro. É complexus. 

Abarca o demens, o faber, o ludens, o imaginarius, o prosaicus, o poeticus, o 

economicus, o consumans, o estheticus e outras possíveis dimensões, em sua 

existência dotada de convergências e contradições. São dimensões que o qualificam 

no sentido de que constituem o humano, mas não possibilitam quantificar, 

hierarquizar as interações do homem com seu ambiente, sua essência e sua 

espécie. Morin (2007) insiste na trindade indivíduo-sociedade-espécie, apontada por 

ele como complementar-concorrente-antagônica. 

De acordo com Simões (2007, p. 31), para o pensador francês, portanto, 

 

o indivíduo é uno e múltiplo; a sua unidade não se concebe apenas 
numa base genética, fisiológica, cerebral, mas também a partir da 
noção de sujeito, da qual, como comporta um princípio de exclusão e 
de inclusão, permite compreender, ao mesmo tempo, o 
egocentrismo, a intersubjetividade e o altruísmo. 
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Por isso, a visão humanista que propomos é a que concebe esse olhar 

complexo, concebido a partir de todos esses elementos e ainda mais: o inesperado, 

o que surge da própria ação empreendedora, da ação humana e que ultrapassa, 

frustra, surpreende ou não os planejamentos, técnicas, ferramentas, haja vista que 

as características descritas pelos autores que estudam o empreendedorismo e o 

empreendedor relacionam-se com o correr riscos e o conviver com as incertezas. 

 

3.4 Ensino e formação de empreendedores 

 

O discurso ligado ao empreendedorismo fala em ações simultâneas, 

correlatas, afirmando que seus atores, em qualquer uma de suas qualificações, 

precisam ser atentos à velocidade das mudanças, à incerteza das situações, à 

rapidez dos acontecimentos e das decisões diante deles. Tudo precisa ser bem feito 

e ao mesmo tempo. 

Porém, nos modelos educacionais, incluindo os ligados ao 

empreendedorismo, tudo é proposto de modo fragmentado, linear, muitas vezes 

desconectado e buscando criar um ambiente de certezas e respostas definitivas; 

simplificações são propostas constantemente, proporcionando distorções que 

dificultam a percepção da pertinência do conhecimento. A excessiva especialização 

não leva em consideração um elemento fundamental nos processos de formação: a 

contextualização, que é um elemento vital ao aprendizado, principalmente no mundo 

globalizado. O que parece distinto precisa ser integrado no ensino em todos os 

níveis. Para o empreendedorismo, essa integração é fundamental. 

O que percebemos é que, apesar dos discursos ligados à aceitação das 

incertezas, os modelos de formação de empreendedores esbarram nos mesmos 

problemas do ensino como um todo: a dificuldade de proporcionar um ambiente de 

aprendizado pertinente, prazeroso, que inclua a história de vida dos diversos 

agentes e seus olhares sobre o mundo, que comporte o erro, o inesperado, pois, 

independentemente de serem aceitos, contemplados ou não, esses fatores e muitos 

outros estão presentes o tempo todo. 

Morin (2010) propõe superar a ciência habitual, ligada à previsibilidade, à 

linearidade, oriunda do modelo cartesiano e que influencia profundamente os 

programas educacionais. No que tange à organização dos conhecimentos, o autor 



70 
 

adverte: “Uma cabeça bem-feita é uma cabeça apta a organizar os conhecimentos 

e, com isso, evitar sua acumulação estéril” (MORIN, 2002, p. 24). 

Em empreendedorismo  que é uma área eminentemente prática , o 

saber fazer é a meta do processo de formação e o conhecimento perde significado 

se não for transformado em ação que possa ser reconhecida pelo aprendiz: “[...] o 

desenvolvimento da aptidão para contextualizar e globalizar os saberes torna-se um 

imperativo da educação” (MORIN, 2002, p. 24). 

As ações precisam ser articuladas de modo que conhecimentos 

particulares e globais interajam e sejam organizados de modo associativo e não 

disjuntivo. Dessa forma, nossa visão sobre a dinâmica de formação do sujeito 

empreendedor concebe o pensamento complexo como base, elemento que organiza 

suas estratégias, que possibilita a convivência com o incerto, com o experimento, 

com o erro, com a percepção dos contextos. 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os iletrados do futuro não serão aqueles que 

não podem ler ou escrever, mas aqueles que 

não podem aprender, desaprender e 

reaprender.” 

(Alvin Toffler) 
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4 OLHARES QUE SE ARTICULAM 

 

A presente pesquisa apresenta um caminho constituído pela visão de 

autores que tratam o tema empreendedorismo, trazendo suas definições sobre o 

empreendedor desde quando o tema começou a despertar interesse, conforme 

apresentamos na segunda seção deste trabalho. Em seguida, apresenta a 

contextualização do cenário das pesquisas pertinentes ao tema, os países onde o 

tema despertou interesse primeiro e, na sequência, expõe as pesquisas em nível 

nacional, descrevendo a atuação do Sebrae, principal entidade ligada a esse 

assunto no Brasil. A presente seção traz a ligação das principais ideias das 

entrevistas com os autores relacionados na pesquisa e a visão do pesquisador. 

Convidamos para as entrevistas três profissionais com diferentes perfis. O 

prof. dr. Mário Sérgio Cortella, que caracteriza o empreendedor clássico, conforme 

descrito na seção anterior; o sr. Fernando Terni, que representa o 

intraempreendedor, também descrito na mesma seção; e o prof. dr. Raul Ribas, 

pesquisador e produtor de conhecimento nessa área e cuja entrevista versa sobre o 

saber empreendedor e a dinâmica de formação desse sujeito sob a ótica da 

educação. 

As entrevistas foram encaminhadas de acordo com o perfil dos 

entrevistados. Há um tema central  a relação de cada um com o 

empreendedorismo , porém não houve padronização das perguntas. Fizemos essa 

escolha devido às diferenças de abordagem dos entrevistados e porque não é 

intenção da pesquisa compará-los entre si, e sim traçar uma possível aproximação 

de suas visões com as dos autores que fazem parte do referencial teórico. Embora 

as entrevistas tenham pontos correlatos, sua construção conta, principalmente, com 

a livre contribuição dos entrevistados e elas foram nomeadas de acordo com os 

pontos que sobressaíram nas falas de seus produtores. 

A entrevista intitulada “As três trilhas virtuosas” foi realizada com Mário 

Sérgio Cortella. Filósofo, doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP), escritor, professor-convidado da Fundação Dom Cabral, 

consultor e conferencista nas áreas de Filosofia, Ciências da Religião, Ética e 

Responsabilidade Social, Educação e Gestão do Conhecimento, ele é um exemplo 

do empreendedor clássico. Criou sua visão, deu-lhe vida e a compartilhou. Além 

disso, tem uma trajetória de mais de três décadas em Educação. Sua contribuição 

traz uma abordagem humana do empreendedorismo, principalmente no que tange 

ao trabalho cooperativado e à função do empreendedor nesse contexto. 
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Na entrevista “Encontros e energias”, Fernando Terni, sócio-diretor da 

Terni & Associados, ex-presidente da Nokia, ABB e Schincariol, engenheiro com 

pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela Kellogg School of 

Management, contribuiu com sua visão de empreendedorismo a partir da posição de 

executivo em grandes empresas. 

“Aprender leva ao fazer” é o título da entrevista com Raul Ribas. Doutor 

em Administração de Empresas pela PUC-SP, professor do Departamento de 

Administração de Empresas na mesma universidade e pesquisador na área de 

Empreendedorismo, sua participação trata do saber empreendedor que, em sua 

concepção, é o saber que leva à ação e não um saber para ser usado em um futuro 

indefinido. 

Acreditamos que um trabalho de pesquisa sobre empreendedorismo seja 

enriquecido com a participação dos empreendedores. Realizadores em suas áreas 

de atuação, suas contribuições são alicerces. Sendo o empreendedorismo uma área 

baseada em ação, em prática, em um saber que leva ao fazer, é importante ouvir 

quem faz, assim como entendemos ser relevante determinado caráter empírico para 

que, a partir das entrevistas, seja possível estabelecer uma análise dos dados nelas 

obtidos com base no referencial teórico escolhido. As falas são identificadas com as 

iniciais dos participantes, incluindo o pesquisador. Para cada entrevista, elaboramos 

um quadro com as ideias nucleares do entrevistado. As transcrições das entrevistas 

encontram-se nos Apêndices, ao final deste trabalho. 

 

4.1 Ideias nucleares das entrevistas 

 
 

 A ocasião é construída, exige preparação prévia, não é um cavalo arriado 

que você fica esperando passar 

 O empreendedor age de maneira audaciosa, não aventureira 

 Empreendedor é aquele que é capaz de construir e de se afastar da mera 

expectativa 

 As três trilhas virtuosas: generosidade mental, coerência ética, humildade 

intelectual 

 Paciência é um requisito do empreendedor 

 Persistência não é insistência 

 Trabalho cooperativado é o futuro do empreendedorismo 

 Trabalho cooperativado não é só um negócio, é um estilo de vida 

 A formação do empreendedor é a formação da atitude 

 
Quadro 6: Ideias nucleares da entrevista “As três trilhas virtuosas” 
Fonte: o autor, com base em entrevista com Mário Sérgio Cortella (2012). 



75 
 

 
 Gerar energia dentro do empreendedor 

 Uma insatisfação que é sadia 

 Eu acho que o ambiente marca muito 

 Empreendimento é tudo aquilo que você faz que impacta a vida de outras 

pessoas 

 Há quatro fatores decisivos para o sucesso de um empreendimento: o 

financeiro, o tecnológico, o mercado e o humano 

 O empreendedor é o líder de si mesmo 

 O executivo não é o empreendedor. São coisas diferentes 

 O executivo parte de uma estrutura, o empreendedor parte do zero 

 O empreendedor é aquele que não desiste 

 Eu confio muito no poder dos encontros 

 
Quadro 7: Ideias nucleares da entrevista “Encontros e energias” 
Fonte: o autor, com base em entrevista com Fernando Terni (2012). 

 

 
 O saber empreendedor é aquele que leva ao fazer 

 Ser, saber e fazer acontecer 

 É fundamental para o empreendedor participar de uma associação 

 Não acredito que o espírito empreendedor seja uma coisa natural 

 Depende muito da influência do meio em que a pessoa está 

 Qual a função de um professor? 

 Ajudar o aluno a desenvolver sua competência 

 É saber para aplicar, não é um saber para depois 

 Resiliência é muito importante 

 Este saber que você aprende pela experiência, pela vivência 

 O mais importante nisso não é a arte, é o autor 

 
Quadro 8: Ideias nucleares da entrevista “Aprender que leva ao fazer” 
Fonte: o autor, com base em entrevista com Raul Ribas (2012). 

 

A partir destas ideias nucleares, fizemos uma articulação entre os 

entrevistados, o pesquisador e o referencial teórico. Há semelhanças entre essas 

visões, que são complementares, se entrelaçam e compõem material para as 

considerações finais desta dissertação. 

Cortella aponta a criatividade do empreendedor como consequência de 

sua humildade intelectual, que é a consciência de que não se sabe tudo. Segundo 

ele, a oportunidade é construída e, quando assim não é, também para percebê-la é 

necessário preparo prévio. A respeito da tomada de decisões, o entrevistado 

considera que o risco assumido na atividade empreendedora claramente existe, mas 
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que empreender não é uma aventura: é uma ação audaciosa, mas não temerária. 

Como vimos no item 2.3.3, no conjunto de suas características de comportamento 

empreendedor, o Seminário Empretec cita correr riscos calculados, coincidindo com 

essa visão. 

Quando pedimos que os entrevistados falassem sobre suas visões a 

respeito do empreendedor e de suas ações, notamos certa convergência entre suas 

falas e os conceitos de McClelland (1972), segundo os quais há certas 

características que compõem o perfil do empreendedor. Esse autor entende que o 

empreendedor têm suas motivações baseadas em suas próprias necessidades, 

dependendo pouco de fatores externos. 

Os três entrevistados falam também em características pessoais do 

empreendedor, que, na visão deles, os movem, constituindo-se em suas 

motivações: Cortella fala da persistência como buscar outras formas de fazer. Da 

capacidade de buscar saídas quando outros desistem como uma ação paciente, que 

para ele é um atributo do empreendedor. Terni usa o termo self motivation, definido 

por ele como gerar energia dentro de si mesmo, em vez de esperar que ela venha 

de fora. Ele fala de uma insatisfação sadia para buscar sempre ir em frente, apesar 

das dificuldades. Ribas menciona a resiliência como a capacidade de absorver os 

impactos, de se recuperar rapidamente após um acontecimento negativo. 

Segundo nossos entrevistados, a construção dessa motivação tem 

componentes intrínsecos, individuais; mas também é construída na maneira como o 

empreendedor se relaciona com o ambiente em que se desenvolveu. 

Terni menciona a influência da convivência: “Eu acho que o ambiente 

marca muito [...] Os encontros, os amigos, o networking, os líderes que ele teve, que 

ele seguiu, quem são as pessoas que ele conheceu, as viagens que ele fez, as 

experiências, enfim [...] Não deixa de ser o ambiente” (Fernando Terni). 

Ribas adota posição parecida em seu discurso sobre o desenvolvimento 

do espírito empreendedor: “Não acredito que seja uma coisa natural. Acho que, 

como tudo na vida, são opções que dependem da influência do meio em que a 

pessoa está [...] O empreendedor é fruto do meio, da cultura em que a pessoa está” 

(Raul Ribas). Em seu entendimento, é indispensável ao empreendedor ter 

capacidade de associação, de um ambiente de convivência, num posicionamento 

muito próximo ao de Terni e Cortella. 
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Enfatizando a importância do meio, da cultura, das associações, Cortella 

afirma que o cooperativismo é de fundamental importância na formação do sujeito 

empreendedor, tratando essa formação da seguinte maneira: “[...] um jovem não 

precisa ser ensinado a ter um estímulo apenas para ser dono do próprio negócio, 

mas ser dono de um negócio que possa se agregar e fortalecer com outros” (Mário 

Sérgio Cortella). Falando em cooperativismo, o professor pondera que “Criar um 

empreendedor não é criar um solitário”, opondo-se à visão individualista que pode 

surgir quando se mencionam características individuais. 

Cortella prossegue, apontando o trabalho cooperativado como forma de 

empreender, de uma maneira que se aproxima da visão humana que propomos: 

“Porque ele, o negócio cooperativado, não é só um negócio, é um modo de vida. Ele 

exigirá relacionamento, participação na comunidade, princípios de conduta [...]”. 

Seguindo em sua linha de pensamento, cita características desse modelo de 

empreender: “A capacidade, inclusive de ser generoso, de ter a noção de 

fraternidade, solidariedade, sem que ele perca a noção de que o lucro não é 

indecente, se obtido de uma maneira que corresponda ao trabalho e à inteligência 

exercida”. E menciona o termo humano, no seguinte contexto: “Ele tem uma face 

mais humana do que o capital selvagem do final do século XVII, do século XIX e do 

início do século XX” (Mário Sérgio Cortella). 

Na fala de nossos entrevistados, percebemos algumas visões a respeito 

do olhar humano que pretendemos para a formação do sujeito empreendedor. 

Terni fala de compartilhar sonhos, que as empresas captam profissionais 

de acordo com o sonho que compartilham, com a forma como se posicionam; que o 

trabalho, atualmente mais que a subsistência, faz parte do projeto de vida das 

pessoas. Na visão do entrevistado, mesmo assim, nem sempre o fator humano é 

decisivo: os fatores financeiros, tecnológicos, a existência ou não de um mercado 

consumidor podem também ser determinantes para um empreendimento. Menciona 

que o elemento humano é o mais difícil de gerenciar: “[...] você dá um input e não 

sabe qual será o output. Elas [as pessoas] respondem de uma forma aleatória [...] 

Mas sem dúvida nenhuma sem o fator humano nada disso se suporta”, referindo-se 

aos fatores financeiros, tecnológicos e de mercado (Fernando Terni). 

Esse fator humano encontra ressonância no pensamento complexo de 

Edgar Morin, que defende a ideia de que o ser humano não é só Homo sapiens, é 

também demens, poeticus, prosaicus, além de outras dimensões. O Homo 
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complexus engloba-as e caracteriza essa humanidade que pode frustrar ou superar 

planejamentos, utilização de técnicas ou ferramentas. 

Ribas trata de um saber empreendedor que, em sua definição, segue a 

sequência ser, saber e fazer acontecer. Em suas palavras: “Esse saber é um saber 

diferente, é um saber próprio [...] É um saber adquirido [...] É saber para aplicar, não 

é saber para depois”. E fala sobre o papel do professor nesse contexto: “[...] 

desenvolver a predisposição, desenvolver a criatividade, desenvolver o oportunismo 

[...] entender o que é inovação” (Raul Ribas). 

Em sua entrevista, o pesquisador define que, nesse caminho do saber 

empreendedor, “Ser é um misto de pessoal e técnico”, pois temos as nossas 

características inatas e também aprendemos; “o saber é técnico”, é informação; e “o 

fazer acontecer é humano, é atitude” (Raul Ribas). Isto remete ao nosso 

posicionamento, exposto na Introdução desse trabalho, sobre complementaridade e 

não dissociação ou substituição desses elementos. Ribas descreve o ser como o 

que diz respeito às habilidades, e cita três delas como fundamentais: predisposição, 

que é o espírito inquieto, curioso; criatividade, que ele associa à inovação; e 

oportunismo, que é a capacidade de criar ou aproveitar as oportunidades, compondo 

características que podem ser estimuladas no processo de formação do sujeito 

empreendedor. 

No que tange ao viés humanista na dinâmica de formação do sujeito 

empreendedor, Cortella menciona as três trilhas virtuosas como características: 

“Generosidade mental, ele ensina o que sabe; ele pratica o que ensina, isto é 

coerência ética; e tem humildade intelectual, ele pergunta o que ignora” (Mário 

Sérgio Cortella). Essa última característica é bastante frequente e clara no 

empreendedor. É uma curiosidade que o impulsiona em direção ao que desconhece 

em vez de afastá-lo, é o desejo de inovar, de fazer melhor, a insatisfação sadia, que 

está em consonância com o pensamento de Terni. 

As outras duas características citadas por Cortella são mais desafiadoras. 

Remetem à produtividade, mas sem dúvida passam ao mesmo tempo pelo espírito 

do empreendedor, como característica. Na própria fala do entrevistado, se não 

houver generosidade mental, não há como tratar a perenidade do empreendimento; 

isto pode ser encarado como uma generosidade interessada, o que desqualificaria a 

humanização da ideia. De qualquer forma, essa generosidade mental, em nossa 

visão, faz com que o conhecimento se movimente, distribua-se, o que pode 
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beneficiar outros envolvidos no empreendimento, além dos que diretamente 

participam dele. 

A coerência ética, em nossa visão, é um ponto que particularmente 

demanda atenção, esforço e dedicação do empreendedor. Não é raro, e pode ser 

percebido pelo senso comum, que praticá-la é um trabalho desafiador. Aos 

educadores, em particular, essa é uma ação que inclui a observação de si mesmo e 

dos propósitos da ação educadora. Acreditamos que constitua um desafio para a 

maior parte das pessoas, haja vista que as pressões oriundas da vida 

contemporânea, como o sentido de urgência, fazem com que nem sempre seja 

possível ou útil que se observe e pratique a coerência ética. Mas, em nossa 

percepção, é ponto fundamental para uma proposta humanizadora não só do 

empreendedorismo, mas de qualquer segmento ou ação da sociedade. 

Observando as definições de empreendedor, em um trecho das 

entrevistas tanto Terni quanto Ribas manifestam sua descrença na figura do 

intraempreendedor, ou empreendedor coorporativo. Terni faz uma ressalva em sua 

entrevista, dizendo: “Primeiro, a gente tem que separar bem isso. Tipicamente, o 

executivo não é um empreendedor”. Ele vê essa energia, que denomina de self 

motivation, elemento fundamental do empreendedor, e enfatiza: “Eu vejo isso 

claramente... Eu tenho uma energia de realização, eu careço dessa energia de 

criação. Se você me der um papel em branco, para tirar um negócio do zero, eu 

tenho dificuldade” (Fernando Terni). 

Aventando a possibilidade de aproximação em relação ao comportamento 

empreendedor no mundo coorporativo, ele prossegue: “[...] dentro do mundo 

executivo, dentro das empresas, o primeiro executivo, a alta liderança, talvez sejam 

aqueles que tenham mais o empreendedorismo na veia. Mas não são 

empreendedores” (Fernando Terni). 

Ribas vê com desconfiança a existência do empreendedor coorporativo: 

“Eu não acredito muito naquela história de intraempreendedorismo ou 

empreendedorismo corporativo, porque a primeira coisa que você quer é se livrar 

das ordens, do chefe, do esquema.” (Raul Ribas). 

A visão destes dois entrevistados aproxima-se da definição de 

Schumpeter (1982), explicitada na seção anterior. Esse autor defende que mesmo o 

empreendedor, o inovador, deixa de sê-lo quando sua inovação se estabelece e cria 

meios de reproduzir-se. Ele não vê o gerente, nem outro agente qualquer que siga 
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rotinas administrativas e esteja subordinado a uma ordem organizacional 

constituída, como um empreendedor. Muito embora o termo “intraempreendedor” 

seja recente, do final da década de 1980, e os estudos de Schumpeter sejam da 

década de 1930, baseados em Cantillon, que é do século XVIII, por definição os 

termos, para ele, são excludentes, assim como para Terni e Ribas. 

Ao trabalhar com a análise das entrevistas nesta seção, nosso propósito 

foi o de trazer posicionamentos de profissionais que atuam empreendendo, cada um 

à sua maneira, e demonstrar sua relação com o referencial teórico e com nossa 

visão. 

Em nossa percepção, as entrevistas corroboram o referencial teórico no 

que diz respeito a definições e características dos empreendedores; e o ultrapassam 

em relação ao fator humano. As ideias expostas pelos entrevistados  que 

mencionam a influência do ambiente, principalmente na forma de convivência ou 

associação  enfatizam a não linearidade dos processos, enxergando a influência 

dos contextos e as interações do ser humano envolvido, bem como dos cenários, 

superando a visão que deposita no indivíduo tudo o que diz respeito ao 

empreendedorismo. 

A proposta de abordagem humanista não visa a desmerecer o modelo 

habitual, centrado em ferramental técnico, mas a complementá-lo, abordando o tema 

com a visão complexa que ele exige, aprofundando, na formação do empreendedor, 

seu sentido de realidade. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E não há maior resposta que o espetáculo da 

vida: vê-la desfiar seu fio, que também se 

chama vida, ver a fábrica que ela mesma, 

teimosamente fabrica [...].” 

(João Cabral de Mello Neto) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta parte do trabalho, fazemos as considerações sobre o percurso 

realizado, que levantou informações sobre o empreendedor, trabalhando com as 

definições de autores nacionais e internacionais, por meio de pesquisa bibliográfica, 

e a percepção dos entrevistados em seus diferentes empreendimentos. 

Apoiamos nossa proposta no pensamento complexo, pois vemos nele 

uma forma humanizada de conceber o mundo e, principalmente, os processos 

educacionais. 

 Para caminhar pelo ensino em geral, e particularmente do empreendedor, 

faremos uma aproximação entre duas observações dos autores que se constituem 

em referencial teórico dessa pesquisa. A partir do posicionamento de Dolabela 

(1999, p. 44): 

 

[...] os fundamentos do empreendedor não se incluem no conceito 
tradicional do que se aprende na escola. Ser empreendedor não é só 
um acúmulo de conhecimento, mas a introjeção de valores, atitudes, 
comportamentos, formas de percepção do mundo e de si mesmo 
voltados para atividades em que o risco, a capacidade de inovar, 
perseverar e de conviver com a incerteza são elementos 
indispensáveis. 

 

 Associamos essa visão com a de Morin (2002, p. 22), ao indicar que a 

educação deve favorecer o “[...] Conjunto de atitudes mentais [...] que conjugam o 

faro, a sagacidade, a previsão, a leveza de espírito, a desenvoltura, a atenção 

constante, o senso de oportunidade”. 

Ao aproximarmos esses pensamentos dos dois autores, percebemos que 

essa dinâmica de formação do empreendedor carece dos mesmos atributos da 

educação tradicional. Que a leveza, a sagacidade, o espírito perseverante, a 

inovação são atributos necessários a qualquer processo de formação. Quando 

consideramos, como dissemos na Introdução, que empreender pode não se 

restringir ao mundo dos negócios, isso pode tornar-se ainda mais necessário. 

Consideramos a vida um empreendimento, o principal deles. E se ela necessita de 

espírito prático, de resultados e de técnicas para atingi-los, precisa também de 

leveza, de curiosidade, de generosidade, de ética. Carece de humanidade associada 

à técnica, posto que esta vida é também de contradição, de incerteza, de 
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imprevistos e improvisos, e que o fator humano está presente o tempo todo, quer o 

enxerguemos ou não. 

Acreditamos na possibilidade de uma educação empreendedora. Não nos 

moldes habituais, que se baseiam em proporcionar ferramentas e conteúdos a 

serem acumulados pelos educandos, ou em modelar comportamentos, mas em um 

processo que os leve ao fazer de maneira prazerosa, que desperte o gosto pelo 

saber, pelo aprender, trabalhando as características do ser humano e, por 

consequência, do empreendedor, e que, orientado pelo pensamento complexo, leve 

em consideração suas implicações e desdobramentos. 

Como pessoa ligada ao mundo empresarial e à educação, parti do meu 

conhecimento de ambos, sem pretender quantificá-los ou qualificá-los, para sugerir 

que as necessidades do mundo solicitam um olhar mais atento à humanidade. Não 

apenas enquanto espécie, mas como atributo, que nos percebe como semelhantes, 

mas não iguais. Como próximos, mais que próximos, interligados. 

Sabemos que, no tocante às empresas, não podemos abrir mão dos 

resultados práticos, materiais; mas confiamos em que eles devam ser resultado de 

ações humanizadas e que uma educação empreendedora aproxima-se de uma 

educação complexa, um processo que proporciona, permite experimentar a si 

mesmo, o conhecimento, o mundo. 

Buscamos desde o início do trabalho expor nossa visão de 

empreendedorismo como uma atividade humana que, como tal, às vezes se 

desumaniza e que por isso carece constantemente de um olhar humanizado. Não 

como uma atividade uniforme, linear, mas sim cheia de percalços, de idas e vindas, 

surpresas e que tem em sua própria prática o construir do caminho. 

Na Introdução desta dissertação, citamos nossa vivência no mundo do 

trabalho em correlação com algumas passagens da construção da vida, enquanto 

profissional, ser humano e, a partir desta dissertação, como pesquisador. Foi 

utilizada a primeira pessoa do singular para citar atividades particulares, e a primeira 

do plural quando a posição era a de pesquisador. Como forma de imprimir o sentido 

da pesquisa, olhando para essa obra, a vida, ressaltamos que ela é o maior 

empreender e que nossa humanidade está contida de forma explícita, ou não, 

nesses empreendimentos. 

Ressaltamos que não foi proposição desta dissertação criar posições 

definitivas ou fechadas sobre o tema; não temos a pretensão de esgotar o assunto 
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nem de somente criticar, o que é habitualmente feito, mas propor que sejam 

pensadas novas formas de fazer que se entrelacem, complementem ou apoiem. 

Para continuar o caminho, nas seções “Sujeito e práticas” e “Olhares 

sobre a formação empreendedora” contextualizamos as atividades do 

empreendedor, as pesquisas que avançam constantemente, tanto no Brasil como 

internacionalmente, trazendo, além de autores, instituições cujo trabalho está ligado 

ao empreendedorismo e que buscam atualizar as informações sobre o tema, 

fornecendo conhecimento para que as discussões sejam fundamentadas e 

influenciem os processos formativos. 

Essa contextualização foi elaborada em três etapas: a primeira, a partir do 

posicionamento de Richard Cantillon, que em 1755 identificou ações e 

características do empreendedor como alguém que aceitava correr os riscos de um 

negócio, e de Jean Baptiste Say em 1803, que associou o termo à inovação, como 

uma maneira criar e comercializar produtos. Esse movimento, em uma reflexão por 

nós realizada, constituiu a primeira fase dos estudos em relação ao tema. 

Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o termo 

foi fortemente vinculado ao sucesso empresarial, por meio de sua associação aos 

industriais do ramo automobilístico e às revoluções que eles introduziram nesse 

mercado. A associação entre empreendedor e empresário solidificou-se no período, 

que consideramos o segundo momento histórico dessa trajetória. 

 Aprofundamos a pesquisa com autores que caracterizaram prática e 

sujeito empreendedores propondo a percepção das qualidades e maneiras de 

desenvolvê-las.  Buscamos sustentar a relevância do tema, na visão desses autores, 

mas também em um ponto de vista crítico do empreendedorismo, para criar um 

contraponto e apoiar as reflexões. 

Na década de 1930, ficou estabelecida a fase de estudos sobre os 

impactos da atividade empreendedora na economia e sobre as características do 

empreendedor. Consideramos essa como a terceira fase, que ainda hoje tem 

derivações. O economista austríaco Joseph Schumpeter define o empreendedor 

como um inovador, o que de certa forma permite sua dissociação da figura do 

empresário, pois nem sempre alguém que obtém sucesso no mundo dos negócios o 

faz com a introdução de elementos inovadores no processo em que está inserido. 

Essa teoria foi dominante entre os estudiosos do assunto até a década de 1960, 

período em que os estudos avançaram da área de Economia também para o terreno 
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da Psicologia, com David McClelland, que estudou as motivações pessoais para 

empreender, apontando para os atributos pessoais do empreendedor e se 

concentrando ainda mais na figura do indivíduo que empreende. 

Apresentamos os principais estudiosos brasileiros, José Carlos Dornelas 

e Fernando Dolabela, este último como referencial teórico deste trabalho. Seu livro A 

oficina do empreendedor apresenta uma metodologia para a formação de 

empreendedores. O tema causa inquietação ao longo de sua trajetória e é campo 

intenso de estudos também em instituições nacionais, como o Sebrae, e 

internacionais, como o GEM, e em um mundo globalizado chega aos currículos 

escolares, do ensino fundamental à pós-graduação. 

As propostas para o ensino do empreendedorismo têm foco, 

basicamente, na modelagem de comportamentos ou na aquisição de técnicas de 

gestão empresarial. Introduzir o pensamento complexo como proposta de visão 

humanista para a dinâmica de formação do sujeito sustentou a pesquisa, conferindo-

lhe o sentido educativo de um aprender que desperta, desenvolve ou permite que se 

manifestem as características consideradas empreendedoras. A visão integral do ser 

humano proposta por essa linha de pensamento tem propriedade para tratar de tal 

formação, por ser fundamentada na aceitação do múltiplo, permitindo e estimulando 

o questionamento, a incerteza, a dúvida. O empreendedorismo não é um terreno 

mecânico, pois necessita de criatividade e cultivo, é um campo de interrelações. 

Criatividade pressupõe movimento, dinâmica; cultivo diz respeito ao cuidado, à 

atenção constante, ao aprendizado contínuo, condições estas estreitamente ligadas 

ao espírito humano. É um trabalhar com a audácia que é criativa, buscando o 

cuidado ético, relacionando as ações, contextos e agentes de forma integrada, 

humanizada, aguçando o olhar crítico, a lida frequente com os cenários diversos. 

O saber empreendedor é construído e, constantemente, tomado pela 

incompletude de ser humano, uma construção com iniciativa, ética e respeito pelos 

envolvidos nos processos que concernem à edificação do ser, seus encontros, suas 

energias, guiados pela generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. 

Esse percurso levou-nos à seção “Olhares que se articulam”, em que 

profissionais empreendedores, por meio de entrevistas, expuseram suas visões 

sobre o tema e apoiaram seu delinear, corroborando e ultrapassando a visão dos 

autores de empreendedorismo presentes nas seções anteriores. De perfis 

diferentes, os entrevistados reiteram a possibilidade da visão humanista no processo 
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formativo, reconhecem sua necessidade, suas dificuldades, limitações e propõem 

caminhos. As ideias centrais das três entrevistas, baseadas em suas trajetórias 

profissionais, foram expostas em quadros com suas ideias nucleares, relacionadas 

com o referencial teórico, bem como as entrevistas estão disponíveis, na íntegra, no 

Apêndice A deste trabalho. 

Como consequência do material das entrevistas, alguns conceitos da 

pesquisa foram articulados ou rearticulados. Entendemos que, se incertezas 

compõem a atividade empreendedora e caracterizam sua formação, as certezas não 

estão ausentes do processo. Busca-se fundamentá-las em formatos relacionados à 

experiência de outros, propostos em técnicas que se pretendem sejam multiplicadas, 

e a isso chamar-se formação. Os riscos estão, sim, presentes, mas são calculados. 

É uma atividade audaciosa, mas não aventureira. 

A educação empreendedora deve ser alicerçada na formação do sujeito, 

que é complexus, com todos os seus constituintes humanos, em um caminho 

dinâmico que, por admitir-se complexo, permite vislumbrá-la além dos formatos 

meramente técnicos; que, tanto no empreendedorismo como na educação como um 

todo, forma-se para a vida e não para determinada função, apenas; e que, portanto, 

o suficiente, o melhor possível, como na fala de Mário Sérgio Cortella em sua 

entrevista, é momentâneo. Em educação e empreendedorismo, deve ser buscado o 

possível melhor, lembrando que é como um horizonte: podemos caminhar em 

direção a ele, não alcançá-lo de forma definitiva. 

Frente às perguntas levantadas na problematização da pesquisa, 

entendemos que as características frequentemente propostas como 

empreendedoras, como capacidade de inovar, iniciativa para buscar o 

conhecimento, criatividade, audácia e as outras que foram citadas no percurso da 

dissertação, são possíveis de ser estimuladas, aprendidas, apreendidas, em um 

processo que, não fechado em si mesmo, mas focado em experiências, permita que 

isso aconteça, e que sua absorção ou aplicação podem ou não ser do interesse do 

aprendente. 

Acreditamos que a formação fundamentada em elementos técnicos é 

insuficiente  não desnecessária  e que deve ser orientada por uma visão 

humanista, alicerçada no pensamento complexo. O saber empreendedor que se 

constitui em ser, saber, fazer, não apenas fazer, abarca a humanidade que comporta 
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o ser, que é quem aprende e faz, podendo tornar-se um elemento de 

desenvolvimento humano com profundos impactos no contexto social em que se dá. 

Em face do exposto, faz-se necessário e no mínimo útil repensar a 

estrutura e os modelos de formação de empreendedores, para que se alinhem com 

as falas constantemente inclinadas à inovação, ao correr riscos, conviver com a 

incerteza. E que, por mais que busquemos, naturalmente, consolidar o 

conhecimento, haja sempre espaço para o novo, para o não habitual, que sejam 

verdadeiramente permitidos o não consenso, o discordar, o erro, haja vista que 

assim é a vida, por vezes dissonante, incoerente, permeada por desafios 

constantes. 

Que os resultados, tão necessários na vida prática, sejam, sim, 

resultados! Constituídos por uma trajetória generosa, solidária, humanizada, 

audaciosa, inquietante. Que todos nós, envolvidos com a formação de pessoas, 

estejamos permeáveis aos processos e aos participantes. 

A esses, os participantes: que possam aproveitar o legado dos que os 

antecederam, mas que não deixem nunca de duvidar, de questionar e de permitir a 

si mesmos o seguinte pensamento: “E se...?” 
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APÊNDICE A 

As três trilhas virtuosas: entrevista com Mário Sérgio Cortella 

 

Valter Bastos – Como eu estava te dizendo, a ideia é pesquisar outra possibilidade 

ou outras possibilidades de tratar o empreendedorismo e a formação do sujeito 

empreendedor. Que é assim: a minha inquietação vem de um trabalho que eu 

realizo com jovens do ensino médio nesta área de empreendedorismo. Quando eu 

fui contratado para montar este trabalho, eu fui contratado com aquela ideia usual, 

de que, olha, vamos pegar os meninos e torná-los pequenos empresários. E aí, é 

um curso de ensino médio. Eu comecei a pensar assim: isso vai entediar os meninos 

e não vai produzir o que a gente gostaria, que é despertar o senso crítico, fazer com 

que eles se movimentem mais. Daí eu comecei a pesquisar como fazer isso em sala 

de aula de uma forma que ficasse mais atraente, mais dinâmico e mais proveitoso 

mesmo. Foi aí que eu comecei a estudar Edgar Morin, que fala da complexidade, da 

sagacidade, da leveza. 

 

Mário Sérgio Cortella – Aí você se perdeu? 

 

V. B. – E aí, assim, abre muito. 

 

M. S. C. – Aí depois precisa ir fechando, porque a vida é feita de fatos. 

 

V. B. – Aí foi montar uma metodologia para jovens do ensino médio com esta visão, 

que proporcionasse aos meninos experimentarem. As ferramentas estão todas aí, 

ótimo! Vai buscá-las, não sou eu quem vai dá-las, mas a gente vai criar momentos 

para que eles possam ir buscar essas ferramentas. A partir daí eu comecei a ficar 

mais curioso a respeito deste questionamento. Empreendedorismo é exclusivamente 

empresarial, eu posso empreender um monte de outras coisas que não seja uma 

empresa, no sentido habitual? O que você vê, se você tiver que definir o que é um 

empreendedor? 

 

M. S. C. – O empreendedor é aquele que entende com clareza uma expressão latina 

antiga que diz que “a sorte segue a coragem”. Isto é, a ocasião é construída, a 

ocasião não é algo que você aguarda como um cavalo arriado, e que passará e 
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baste que você o monte. Mesmo que algum cavalo arriado passe, é preciso 

reconhecê-lo como tal. Isso exige preparação prévia. Portanto, empreendedorismo é 

uma atitude de disponibilidade, para, tendo coragem, utilizar a audácia como sendo 

a iniciativa, um ponto de partida; é aquele que vai, só que não vai de qualquer modo, 

vai de maneira audaciosa, mas não aventureira. O audacioso é aquele que prepara, 

planeja, organiza e estuda, mas vai. O aventureiro apenas vai. A frase predileta do 

aventureiro é: primeiro a gente enlouquece, depois vê como fica. A frase predileta do 

audacioso é: a sorte segue a coragem. Isto é, você vai buscar. Portanto, o 

empreendedor, em qualquer área, é aquele que encarna com clareza aquilo que um 

dia cantou Geraldo Vandré: “quem sabe faz a hora, não espera acontecer”, em vez 

de acalmar-se na delicia que é o Zeca Pagodinho, que é muito bom para o lazer e 

não para o trabalho, que é: “deixa a vida me levar, vida leva eu”. O empreendedor é 

aquele que tem iniciativa de construir, de fazer, e ao mesmo tempo ser capaz de 

saber que ele precisa, como diz a Terezinha Rios, afastar dois grandes mitos. O 

primeiro deles é: “tudo é possível” e o segundo é: “nada é possível”. Aquele que 

consegue, não o caminho do meio, mas o caminho do viável – o viável que nem não 

é nem a extrema impossibilidade nem a completa possibilidade –, é alguém que 

consegue empreender. Isto é, fazer com que as coisas aconteçam; em outras 

palavras, fazer acontecer. 

 

V. B. – No mundo dos negócios, fala-se que o ótimo é inimigo do bom. Isso talvez 

seja o viável? 

 

M. S. C. – Isso, de maneira geral, costumo achar que é uma tolice. Porque quando 

se diz no meio empresarial que o ótimo é inimigo do bom, isso está querendo dizer 

que se você não vai conseguir fazer o ótimo, então contente-se com o bom. É 

necessário lembrar que uma coisa é a factibilidade de algo, que precisa ser colocada 

com os pés na realidade, e portanto será ótimo aquilo que pode ser feito dentro da 

condição que se tem. Não será bom, será ótimo, que se feito não for, deixará 

inclusive de ser bom. Então será ótimo poder fazer naquela condição. Mas o ótimo é 

um horizonte, não é um lugar aonde se chega. Se alguém supuser que chegou ao 

ótimo ele estaciona, ele retarda, ele fica ancorado em outro momento. Por isso 

alguns, tolamente, costumam olhar a possibilidade como sendo o único horizonte. É 

preciso transformar a ideia de possível em substantivo e não em adjetivo. Muita 
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gente diz que consegue fazer o melhor possível. Este é o bom. Mas eu não quero o 

melhor possível, eu quero o possível melhor. Eu quero o melhor como substantivo e 

não como adjetivo, eu quero o melhor que pode ser feito. Aquilo que Paulo Freire 

chamava de “inédito viável”. O inédito é aquilo que não é. O viável é aquilo que pode 

ser. Nem aquilo que pode ser será sozinho, nem aquilo que é inédito vai acontecer. 

Para que o inédito viável deixe de ser inédito e, sendo viável, seja realizado, alguém 

tem que empreender. O empreendedor, em última instância, é aquele que 

transforma o inédito em não inédito e o viável em realidade. Por isso o 

empreendedor é aquele que tem o inédito viável como sendo o seu modo de 

energia. Aquele que é capaz de construir, e portanto se afasta da expectativa, da 

mera espera em relação a isso. Quando, no meio corporativo, se utiliza essa 

expressão, quase sempre ele estaciona dentro daquilo que o Nelson Rodrigues – 

que em 2012 faria 100 anos –, outro pernambucano como Paulo Freire, embora 

tenha vivido no Rio, Nelson Rodrigues chamava de “os idiotas da objetividade”. O 

idiota da objetividade é aquele que acha que as coisas são como são. E alguém que 

acredita que as coisas são como são, ele fica onde ele está. O empreendedor é 

aquele que não acredita que as coisas são como são, ele acha que elas podem ser 

de outro modo, que é o modo da direção que ele deseja. Por isso, cautela com os 

idiotas da objetividade.  

 

V. B. – E assim, é possível imaginar características que façam parte de um sujeito 

que tem este espírito empreendedor? 

 

M. S. C. – Eu costumo sempre citar – e gosto demais, até já escrevi isso em alguns 

livros – São Beda. Beda é um grande britânico do século VIII, chamado de santo 

pelos católicos e pelos anglicanos. Um homem especial, um especialista em 

calendários, lidava com o futuro, ao contar o passado ele fez uma grande história da 

Igreja no mundo britânico. Ele, São Beda – não é Breda, é Beda mesmo –, era 

chamado de “Beda: o venerável”. Era venerável, porque para mim ele criou a 

principal lógica para o empreendedor em qualquer área, o empreendedor político, o 

empreendedor social, o empreendedor econômico, empreendedor na gestão, 

empreendedor no lazer, o que for. Ele dizia sempre, o Beda, um dia ele escreveu: 

“há três caminhos para o fracasso: o primeiro é não ensinar o que se sabe, o 

segundo é não praticar o que se ensina e o terceiro é não perguntar o que se 
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ignora”. Portanto, eu acho que o empreendedor é aquele que vai atrás de fazer com 

que o inédito deixe de sê-lo, o viável tenha concretude, é aquele que tem três 

grandes características: ele ensina o que sabe, isto é, ele tem generosidade mental; 

em segundo lugar, ele pratica o que ensina, isto é, ele tem coerência ética; e por fim, 

ele pergunta o que ignora, tem humildade intelectual. Acho que essas são três 

grandes características de um empreendedor que tem a perenidade, e não aquele 

que é mero aventureiro em um determinado momento. Isto é generosidade mental, 

coerência ética e humildade intelectual. A generosidade mental, porque aquele que 

é empreendedor sabe que ele precisa repartir competência para que ele possa 

consolidar o ambiente à volta dele, de maneira inclusive que ele possa ser sucedido. 

Uma das tolices é não criar aquele que vai ficar no teu lugar. Se você não cria 

aquele que vai ficar no teu lugar, neste mesmo lugar você ficará sempre. Em 

segundo lugar, é preciso coerência ética, porque aquele ou aquela que desenvolve 

um projeto, ele tem que ter credibilidade, e a credibilidade passa pela decência. E a 

decência, ela tem como seu mote central a recusa ao cinismo e a hipocrisia. Em 

terceiro lugar, a humildade intelectual, porque uma pessoa que se suponha já feita 

por completo, em latim feito por completo é perfeito, feito por completo, ele é tolo, 

porque o único ser humano perfeito é o cadáver, dado a impossibilidade de 

completar-se. Ele estará concluído, nesse sentido é o fim, literalmente. O término se 

dá quando você não tem mais processo. E vida é processo, e processo é mudança. 

Uma pessoa que tem a humildade intelectual, ela é capaz sem dúvida de saber que 

ela não está completa. E só cresce quem sabe que é pequeno. E quem já se acha 

grande, ele fica onde está. E nesse sentido, as três grandes qualidades, ou 

características, para usar uma linguagem que não é da filosofia. Em filosofia a gente 

fala em qualidade, qualidade não é só positiva. As três grandes qualidades de um 

empreendedor em qualquer área são, de fato, generosidade mental, coerência ética 

e humildade intelectual. 

 

V. B. – E a partir daí criam-se outras, multiplicam-se, fala-se em criatividade...  

 

M. S. C. – Claro, se alguém tem humildade intelectual, ele é criativo como 

consequência. Einstein dizia, e é verdade: tolice é fazer as coisas sempre do mesmo 

jeito e esperar resultados diferentes. Portanto, aquele que tem humildade intelectual, 

ele é criativo. Porque só cria aquele que, primeiro, está insatisfeito com o modo 
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como as coisas estão e, em segundo lugar, que sabe que ele pode elevá-la a um 

outro patamar, porque ele mesmo se eleva. Que é um verbo em alemão, que vale a 

pena você dar uma olhada, que é um verbo especialmente usado pelo Hegel, 

aufheben. Aufheben tem três sentidos: significa negar, proteger e elevar ao mesmo 

tempo. E acho que uma pessoa inteligente é aquela que nega o que não tem mais 

validade, protege o que precisa ser tradicional, ser conservado, e eleva a condição 

que está. Destas três trilhas virtuosas, em vez de chamar de qualidade, a 

generosidade mental, a coerência ética e a humildade intelectual, eu vou chamar de 

trilhas virtuosas. Essas três trilhas virtuosas conduzem, claro, às outras 

capacidades, às outras competências. A iniciativa, a capacidade de gestão, a 

organização em grupo, a necessidade de formação continuada, a capacidade de 

pensamento estratégico, senso de urgência, no qual não se coloque o desespero. 

Pressa sem que isso implique equívoco, portanto, não pressa, mas velocidade. E 

uma série de outras formas de competências que vão se desdobrando dentro dessa 

condição. Não é à toa que o mercado, por exemplo, em 2011 no Brasil, ele 

aumentou em 30% a procura de pessoas com mais de 50 anos de idade. Porque 

essas pessoas, embora com alguma dificuldade com plataformas digitais, portanto, 

com uma certa dificuldade por serem imigrantes digitais, elas não têm tanta noção 

de instantaneidade, simultaneidade, velocidade, mobilidade, mas elas têm paciência. 

E paciência é um requisito também do empreendedor. Hoje mesmo eu gravei um 

programa para a CBN que deve ir ao ar daqui duas semanas, porque eu sou 

colunista, entro todo dia às 6h32, e uma das falas que eu fazia hoje é que paciência 

não é lerdeza. Paciência é uma virtude, a lerdeza é um defeito, é um vício. Uma 

pessoa que tem paciência é aquela que matura, varia, mas vai. O lerdo é aquele que 

faz um ritmo que não deveria fazer. Paciência não é lerdeza e algumas pessoas, 

dependendo da idade, têm uma prática maior de paciência. 

 

V. B. – Uma ação paciente? 

 

M. S. C. – Essa ação paciente, ela inclusive exige isso do empreendedor. Posso dar 

um nome, eu tenho um livro que talvez você conheça, e se você não tiver depois eu 

te dou, chamado Liderança em foco, e todas as vezes que eu autografo este livro 

para alguém a palavra que eu escrevo é... “persistência”. Porque o que é uma ação 

paciente se não persistência? Uma pessoa que persiste é diferente de quem insiste. 
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Tem gente que é insistente. E pessoas insistentes nem sempre são muito 

adequadas porque elas podem ser incômodas. Mas as pessoas persistentes têm 

uma outra condição, em que isso se coloca de uma maneira mais direta no caminho 

da paciência em exercício. 

 

V. B. – Uma ação prática dessa diferença entre persistência e insistência que 

pudesse esclarecer isso 

 

M. S. C. – Você pode, por exemplo, ter alguém que insiste em estacionar um carro 

numa vaga, quando não conseguirá fazê-lo. E você sabe que, em alguns momentos, 

ao estacionar um carro, para pegar um exemplo mais banal, é melhor sair da vaga e 

colocar de novo ao invés de tentar uma manobra interna. Ser persistente significa 

não desistir de estacionar, mesmo que você tenha que tentar de outros modos. O 

insistente muitas vezes é tacanho, ele fica sempre no mesmo modo, tentando. É 

teimoso, aquilo que a gente chama de bitolado. Bitola é a largura entre os trilhos de 

um trem. Uma pessoa bitolada é aquela que está sempre no mesmo trilho, uma 

pessoa persistente é aquele que não desiste da caminhada. Um insistente é aquele 

que caminha sempre do mesmo jeito. E às vezes é preciso mudar de caminhada. 

Quem lida com o mundo do empreendedor, ele precisa saber que é necessário ser 

flexível. Flexível é diferente de volúvel, volúvel é aquele que muda por qualquer 

coisa. Flexível é aquele que muda quando está com consciência de que é 

necessário mudar. Portanto, flexibilidade é uma virtude e volubilidade é um vício 

perigoso. E, por exemplo, dependendo de onde ele vai empreender... Uma pessoa 

flexível no mercado de ações, ela tem grande sucesso, uma pessoa volúvel quebra 

rapidamente. Porque inclusive o mercado de ações é um tipo especifico de negócio 

que exige paciência e persistência. Porque ele não admite que você fique só na 

insistência. É preciso saber vender, é preciso saber comprar, é preciso aguardar, é 

preciso moitar ou, como diz o caipira, é preciso ficar assuntando, de esgueio ficar no 

canto olhando, então existe uma certa sabedoria.  

 

V. B. – Sobre este saber empreendedor: é possível trabalhar este tipo de 

comportamento, de atitude, é possível trabalhar este espírito empreendedor em 

alguém? 
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M. S. C. – Sim, você pode trabalhá-lo como estimulo, mas você não cria dentro de 

alguém esta condição. Você sabe que motivação é aquilo que mexe com você. 

Emovere, em latim, de onde vem emoção. Emover é aquilo que te movimenta. Há 

pessoas que podem ser estimuladas nesta direção. Por exemplo, num trabalho 

como aquele que você faz no ensino médio, você pode estimular o aluno a uma 

compreensão de uma vida que tem maior autonomia para ele, e que ele inclusive dê 

vazão a um desejo de ser livre em relação ao seu modo de ganhar a vida. Não é 

completamente livre, porque isso não existe, mas livre em relação ao caminho que 

queira seguir, em outras palavras, ser dono do negócio, seja ele qual for. Você 

estimula isso, mas você não cria isso em alguém. Porque isso é uma atitude. Você 

não encontrará eco em algumas pessoas, porque algumas não o desejam, ela não 

quer, simplesmente ela prefere seguir numa outra direção. Isso não tem a menor 

validade. É apenas um outro modo de ser, alguns querem ser maestros, outros 

gostam de tocar címbalos lá no fundo da orquestra e batê-lo quatro vezes durante a 

abertura 1812 de Tchaikovsky. O outro gosta de ser protagonista da orquestra e 

gosta de ficar lá na frente. Aí você fala: mas aquele que está lá na frente teve 

chances que o tocador de címbalo não teve. Nem sempre. Eu vou te dar um 

exemplo pessoal que vale para a Cleide também, eu fui para a PUC levado pela 

Cleide. Quando eu comecei a dar aula na PUC, quem me chamou para ir dar aula foi 

exatamente a Cleide, tua orientadora. Eu estou lá há 36 anos, às vezes as pessoas 

me perguntam se eu fiz carreira lá. Fiz, eu fui de auxiliar de ensino a titular, o que eu 

sou. Você já foi reitor da PUC? Não. Nunca quis sê-lo. Poderia sê-lo? Depende do 

eleitorado. Na PUC é eleição. Bom, nunca me candidatei. Por quê? Porque nunca foi 

um perfil que me agradou, nunca quis sê-lo, então isso não é mais nem menos. Há 

pessoas que são pesquisadoras de laboratório e que não exercem docência. Há 

outros que têm um gosto imenso pela docência, mas que não gostam de sentar, de 

produzir um texto, um paper, uma pesquisa. Este tipo de situação tem que ser 

levado em conta, não tem que ser obedecido. Por exemplo, você não vai entrar no 

primeiro dia de aula em sua turma de ensino médio e falar que quem não quer ser 

empreendedor pode ir embora. Primeiro você pode seduzi-lo por essa possibilidade 

de colocar as condições. E um adolescente, porque ele não tem ainda uma vivência 

muito grande, para ele as coisas são de uma natureza exemplar, ele aprende por 

exemplaridade, não por convencimento; você não convence alguém 

intelectualmente até certa idade, independentemente da idade, mas, se ele não tiver 
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uma experiência mais intensa, ele não é convencido. Você convence alguém que 

tem menos vivência a partir de um exemplo prático, da demonstração. Se você entra 

em uma sala de aula e vai trabalhar o saber empreendedor como uma possibilidade, 

não pode esquecer que uma parte não quer aderir a ele, esse é um dos modos de 

sê-lo. Vou te dar um outro exemplo: Frei Betto, um dos maiores teólogos que o 

nosso pais já teve, nunca ele quis ser sacerdote, ele é um irmão leigo, como se diz 

na linguagem religiosa. Ele é alguém que tem uma formação tal, que sem dúvida, 

em toda a carreira dele, hoje ele seria um episcopal, seria um bispo, pela formação, 

pela influência, pela condição de homem que tem mais de 40 livros, que tem foro 

jornalista, foi editor de jornal em São Paulo, e é um religioso que vive em um 

convento e que não quer ter atividade sacerdotal. Um dia, se você tiver tempo, leia 

um livro pequenininho do Frei Betto chamado Alfa Betto, em que ele conta a 

trajetória intelectual dele, que vai te ajudar muito. A trajetória intelectual dele de Belo 

Horizonte até o Rio de Janeiro, quando ele decidiu fazer Jornalismo, quando ele 

decidiu ser um religioso, e por que ele decidiu não ser só sacerdote e ser apenas um 

irmão. E por que ele decidiu ser editor de jornal, a luta dele na ditadura, tempo dele 

de prisão de cinco anos em Presidente Bernardes, essas coisas que fazem parte da 

vida. Mas que ele relata, chama Alfa Betto, que é a historia de um empreendedor de 

natureza intelectual fortíssimo, e que fez escolhas. Aí você diz: ele não quis ser dono 

do próprio negócio? Ele é. Aliás, a escolha que ele fez foi essa. Há outros caminhos 

que você pode olhar. Exemplo, uma das organizações mais poderosas nesta 

questão do empreendedorismo pessoal, e que tem proprietário, é o Bradesco. O 

Bradesco é carreira fechada, você só ascende se você já estiver lá dentro, eles não 

contratam ninguém no mercado. Agora estão contratando porque está mudando um 

pouco a lógica. Ou veio dos bancos que eles incorporaram ou você entrou lá dentro 

como contínuo e vai até diretor. Uma coisa que muita gente não sabe é que o atual 

presidente, o Trabuco, ele é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, 

em 1969, 1970, 1971, ele não fez outro curso superior, ele é formado em Filosofia. 

Para aqueles no dia a dia, nos encontros, eu sou dessa área, que dizem que filosofia 

é inútil, eu digo, vá conversar com o presidente do Bradesco. Você imagine qual foi 

a base teórica, na [Universidade de São Paulo] USP, que é a melhor da América 

Latina em 1969, 1970, 1971 e 1972, para que ele pudesse ser um empreendedor a 

tal ponto que ele entrou como contínuo e é o presidente do segundo banco privado 

do Brasil, um dos maiores do mundo. Você diz: mas isso acontece com um ou outro. 
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Sem dúvida, mas acontece, o fato de ser raro não significa que é impossível. E só é 

raro porque muita gente acha que é impossível, porque, se mais gente entendesse 

como possível, deixaria de ser raro. Então, essas histórias que valem para homens e 

mulheres, elas mostram que existe um movimento na formação de alguém, que é a 

formação da atitude. Mas ele tem que ter inclinação. E eu fiz o gesto agora com o 

corpo de propósito, inclinar-se, você tem que ter aquilo que em ciência chama de 

tendência, certo? Se você se inclina, aí você procura. Mas vale a primeira frase 

minha, a sorte segue a coragem. Ninguém estava passando na porta quando 

Trabuco era contínuo e disse assim: você quer mudar de posição? Venha aqui que 

nós temos para você, guardado, um auxiliar de escritório aqui. Claro que não, quem 

sabe faz a hora. Por isso, precisa ter esperança. Mas tem que ser como diz o Paulo 

Freire, esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do 

verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem que 

esperançar, tem que ir atrás, se não fica pura espera, aí não tem sentido. 

 

V. B. – Em relação ao ensino do tema, quando se trabalha com este tema, o que 

você tem visto, o que você acha do que está por aí? 

 

M. S. C. – Acho que tem bons programas, especialmente na área de cooperativas. O 

melhor trabalho que eu conheço é feito no Brasil pelo sistema de cooperativas. Seja 

o [Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo] Sescoop seja na área de 

financiamento, o [Sistema de Crédito Cooperativado] Sicredi. A experiência feita nos 

três estados do Sul, que hoje se irradiou especialmente para o Centro-Oeste, todo o 

trabalho feito no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ele é exemplar nessa área, 

inclusive na formação. Muita gente não presta atenção no trabalho cooperativado 

porque supõe que o empreendedorismo é algo que você faz por si e sozinho. E a 

grande marca do cooperativismo no Brasil, é a única alternativa que nós teremos no 

empreendedorismo se a gente imaginar que o capitalismo é cada vez mais global no 

modelo que ele está hoje. Ou é a chamada economia solidária, que o Prof. Paul 

Singer é o principal cabeça para pensá-la, ou é o cooperativismo. Porque o 

cooperativismo é a junção dos empreendedores numa proteção coletiva. Raramente 

você vê no trabalho cooperativado algum tipo de quebra, como você tem taxas de 

quebra que o Sebrae sempre indica. Ou a [Faculdade de Economia e Administração 

de Empresas da Universidade de São Paulo] FEA mostra em relação aos primeiros 
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anos de trabalho empreendedor. Por isso o melhor sistema que eu conheço é o 

Sescoop. Se você juntar o trabalho de todas as cooperativas, você vai encontrar 

uma organização de formação que é a melhor que eu conheço. Então, você vai ter 

aula de quê? Vai ter formação para o filho do cooperativado, para a esposa, para as 

filhas, não é uma coisa só para adulto. Eles têm as suas escolas próprias, suas 

redes próprias, eles organizam uma estrutura em que se forme o sucessor. Este 

sucessor é formado para o negócio, para a inovação, para o campo de gestão de 

pessoas, para a estrutura de novos mercados, para a capacidade de aprendizagem 

de idiomas. Muita gente não imagina, mas o cara que trabalha no cultivo de 

amendoim em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, ele estuda um pouco de 

inglês, de mandarim. Ele sabe que ele vai ter que lidar com coisas, não é só o 

plantio de amendoim, que ele é o dono da terra. Isso os leva a um esquema que é 

muito mais avançado até do que outros que se tem por aí. Por isso, o estudo do 

sistema cooperativado, ele é algo que rende, eles têm banco, não é só o sistema de 

crédito, que é o Sicredi, que dá financiamento e que hoje, se organizado como um 

banco regular de varejo, ele seria talvez um dos dez do Brasil em termos de capital 

ativo. Como eles têm um sistema de financiamento muito mais direto com um banco 

próprio, que é o [Banco Cooperativado do Brasil] Bancoob, cuja sede é em Brasília e 

que consegue inclusive ter uma estrutura de código de ética inacreditável. Porque o 

trabalho cooperativado, ele exige uma coerência ética, que ela marca um pouco 

aquilo do São Beda, que eu disse. Então é isso que eu tenho visto. De melhor. 

Tenho visto várias coisas que não têm apenas o estímulo, aquilo que alguns anos o 

Grupo Ipiranga, que depois foi adquirido na área de petróleo, energia, que eles 

tinham alguns projetos ligados às escolas públicas, que era ligado aos future 

leaders, aos partners, têm algumas coisas que a Câmara Britânica faz, a British Cam 

faz aqui no Brasil, em São Paulo, especialmente. Tem, claro, o trabalho que o 

Sebrae faz em alguns momentos... E este tipo de experiência que aparece no nosso 

cotidiano é algo, no meu entender, tem como o melhor exemplo o trabalho 

cooperativado, que para mim é o futuro do empreendedorismo. Sem esse ele não 

competirá, ele virará o pequeno negócio, e se a gente trabalhar ainda com a lógica 

das fusões ele poderá ser absorvido. Mas cooperativas não são fundidas nem 

fundíveis, você não conhece. Tem cooperativas no Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande, de 40, 50 anos que trabalham e já estão na quarta geração. Alguns 

abandonaram modelos de negócio, por exemplo, meu pai trabalhava com tabaco – 
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que é um negócio que, felizmente, está em esgotamento –, tiveram que migrar para 

a área da produção de frango. Eles peitavam as grandes empresas e aí havia uma 

questão muito séria, que era a capacidade de lidar com o comprador, que é um 

porte de uma [Association of Biomolecular Resources Facilities] ABRF. Portanto, 

tiveram que se juntar em grandes cooperativas. Uma coisa é uma indústria lidar com 

quatro, cinco fornecedores de frangos da região; outra coisa é lidar com uma 

cooperativa que tem 4 mil associados, um capital de porte, que tem ação na bolsa. 

Isso dá um equilíbrio ao movimento que não tira a característica daquele seu 

trabalho nuclear, familiar, do empreendedor, da casa. Apenas que em vez de ser 

celular, ele é molecular. O Felix Guattari falava que a gente tinha que passar da 

revolução celular, para uma revolução molecular. Molécula é muito mais do que 

célula, porque é a junção das células em relação a isso. Então acho que a saída, a 

alternativa dentro do cooperativismo hoje em dia como face do empreendedor é 

exatamente o molecular que a cooperativa oferece. Por isso eu acho que um jovem, 

ele não precisa ser ensinado a ter um estímulo apenas para ele ser dono do próprio 

negócio, mas ser dono de um negócio que se possa agregar e se fortalecer com 

outros. Quem sabe trabalhando em uma cadeia produtiva numa determinada área 

em que você possa até esgotar o conjunto de etapas de algum processo de 

produção, comercialização, distribuição e circulação, mas que ao mesmo tempo não 

seja só o negócio dele, porque, como cantava o Chico Buarque lá no Saltimbancos 

que ele produziu, “um bicho só é só um bicho”. Criar o empreendedor não é criar um 

solitário, aquele que no início do século XX ia sozinho, abria as trilhas lá no Alasca. 

O mundo, digamos, mudou um pouco nos últimos 200 anos.  

 

V. B. – E assim este viés humano fica mais claro? 

 

M. S. C. – Claro, no trabalho cooperado. Porque ele não é só um negócio, é um 

modo de vida. Ele exigirá relacionamento, participação na comunidade, princípios de 

conduta. A capacidade inclusive de ser generoso, de ter a noção de fraternidade, 

solidariedade. Sem que ele perca a ideia de que o lucro não é indecente se obtido 

de uma maneira que corresponda ao trabalho empenhado e à inteligência exercida. 

Ele tem uma face mais humana do que o capital selvagem do final século XVIII, XIX 

e início do século XX. Que era o Henri Ford. O fordismo como maneira de acúmulo, 

ou aquele que é o padrão indiano que ainda está em vigência em relação aos 
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grandes proprietários. Ou chinês, que é extremamente produtivo, mas o 

empreendedor chinês é predatório. Portanto, ele curiosamente é um povo que é um 

dos mais geniais da História, parou de estudar História por um pouco e agora está 

vivendo o momento, está caindo na armadilha ocidental que é aproveite o dia, seize 

the day, carpe diem. Um dos erros mais brutais que se pode ter no campo do 

empreendedorismo. Uma coisa que o taxista aprende quando ele é inteligente é que 

não pode ter o carpe diem como seu lema. O cara que recebe dinheiro todo dia, o 

ambulante, o taxista, o varejista, ele precisa saber que ele precisa ter organização, 

fluxo de caixa, pagar as coisas dele. Qual o taxista que quebra logo? O que gasta o 

dinheiro que recebe. Ele não tem controle sobre aquilo. 

 

V. B. – Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. 

 

M. S. C. – Vou te dar um livro onde aparece. Quando as pessoas me perguntam 

como eu me fiz. Eu não me fiz, como eu me tornei eu mesmo, nos meus modos de 

ser. Neste livro você encontra um pouco em um dos capítulos, exatamente isso que 

você está perguntando. Como é que eu me tornei eu mesmo. Uma das coisas que 

mais me ofende, é quando alguém vira para mim e diz: “você tem o dom da palavra”. 

Isso é irritante, qual é a suposição? É que eu nasci pronto, de que eu não tive 

nenhum mérito naquilo que eu tenho, não sei fazer esforço algum, e aí então 

aparece uma lógica que é muito perigosa. Na pagina 65 você vai ver lá como eu me 

tornei eu mesmo. Isto é, qual é a minha trajetória. Eu digo, entrei na faculdade, vim 

de Londrina, tive hepatite, isso ajudou imensamente a minha capacidade intelectual, 

porque não existia televisão na minha cidade. E por isso eu era obrigado a ficar 

lendo o dia inteiro ou ouvindo o rádio, até hoje eu ouço, participo de programa de 

radio, exatamente porque aos 7 anos de idade o que eu fazia era rádio. Aí entrei no 

convento, aprendi a obedecer, a viver da vida comunitária, a qualquer dinheiro que 

eu recebesse colocar dentro de uma caixinha. Até o dia que eu cheguei na PUC, aí 

está a história. 
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APÊNDICE B 

Encontros e energias: entrevista com Fernando Terni 

 

Valter Bastos – Na sua trajetória profissional você conhece muita gente, várias 

pessoas que têm bons resultados no mundo dos negócios. Que características que 

você vê, assim, toda pessoa de sucesso tem esta característica, as básicas? 

  

Fernando Terni – Não sei se tem alguma característica que permeia todas as 

pessoas. Eu acho que tem algumas características que são fundamentais. Primeiro, 

ela tem que ter um driver pessoal, ela tem que ter uma força pessoal de buscar 

resultados, independente do que seja. Ela tem que gerar essa energia dentro dela. 

Tem algumas pessoas que não conseguem gerar esta energia dentro delas. Elas 

precisam de outros para se sentirem motivadas. Eu acho que um cara, para ser 

líder, tem que ter esse self motivation, ele tem que gerar esta energia dentro de si 

mesmo. Isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental. A partir daí tem outras 

características, mas aí que já vão muito para o tipo de negócio que ela tem. Então, 

uma pessoa do mercado financeiro tem determinadas características que o bom 

vendedor não necessariamente vai ter. Então, aí você começa a ter outras 

características que mudam. Talvez a única que consiga ver, que permeie todos eles, 

talvez seja esta coisa própria dela, essa insatisfação que é sadia. Uma insatisfação 

que faz você mover para frente independente do que está acontecendo no mundo 

fora, independente dos revertérios que você possa tomar. Você ainda, mesmo 

assim, se sente motivado e vai atrás. Uma pessoa sadiamente insatisfeita, vamos 

dizer assim, está sempre querendo algo mais, indo buscar uma forma diferente de 

fazer, uma forma melhor de fazer.  

 

V. B. – E formação, qual o nível de influência tem? 

  

F. T. – Eu já vi de tudo. Eu já vi cara, até aquele cara que dá palestra aí, que tem um 

carrinho de pipoca. Eu acho que não, eu acho que a formação decididamente não 

conta, ela pode ajudar, mas eu encontrei de tudo. Principalmente no mundo de 

cerveja, tinham distribuidores da Schin que eram pessoas que não tinham nenhuma 

formação acadêmica. Zero. Zero! E eram pessoas extremamente... de sucesso. 

Começaram como motorista de caminhão e tinham lá uma empresa de distribuição 
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que faturava 100/150 milhões/ano. Decididamente não. Agora, eram extremamente 

trabalhadores. Extremamente trabalhadores! Arregaçavam a manga às 4 da manhã 

e trabalhavam até meia-noite se fosse preciso, durante um ano seguido.  

 

V. B. – Este espírito do self motivation, do extremamente trabalhador. Na sua visão, 

dá para trabalhar isso com a pessoa, ou a pessoa nasce pronta? 

 

F. T. – Não, eu acho que o ambiente... Eu não acredito nessa coisa da pessoa 

nascer pronta. Sem dúvida tem um DNA que vai favorecer determinados aspectos, 

mas eu acho que o ambiente tem uma influência muito grande. O que eu quero dizer 

com o ambiente: o cara que nasceu em uma família pobre e precisava começar a 

trabalhar aos 10 anos de idade, e isso fez com que ele desenvolvesse esta 

característica. Então, eu acho que o ambiente é tão ou mais importante do que o 

DNA. É claro que estamos falando sempre do mundo dos negócios, porque tem 

outros mundos onde outras pessoas fazem sucesso que não tem nada a ver com 

negócios. Exemplo: um esportista, um esportista nasce com aquela característica 

física que vai dar para ele o talento para aquele esporte, que não tem nada a ver 

com o ambiente. O ambiente só vai favorecer ou prejudicar. Então, eu estou falando 

agora do mundo que eu conheço mais, que é o mundo do executivo, do presidente 

de empresa, esse tipo de coisa. Eu acho que o ambiente marca muito. Outra coisa 

que eu acho que é muito importante são os encontros que ele teve durante sua vida, 

os encontros, os amigos, o networking, os lideres que ele teve, que ele seguiu, quem 

são as pessoas que ele conheceu, as viagens que ele fez, as experiências, enfim, é 

o ambiente de uma certa forma, não deixa de ser o ambiente. No meu caso, quando 

eu olho para trás, o que foi o mais importante, talvez sejam os encontros que eu tive, 

as pessoas que conheci, as pessoas com quem eu me relacionei profissionalmente, 

elas tiveram uma importância muito grande. Os chefes que eu tive, as coisas que eu 

ouvi, as coisas que eu vi tiveram uma importância muito grande no meu 

desenvolvimento.  

 

V. B. – A maior parte dos autores que falam do empreendedorismo cita isso, ter um 

bom relacionamento, ter alguém em que você se inspire para seguir o seu caminho, 

você também concorda com isso? 
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F. T. – Sem dúvida, eu acho que essas pessoas são, de certa forma, espelho, mas 

você não consegue ver no outro aquilo que você não tem, então eu não acredito 

muito nessa coisa do guru. Porque o guru pode ter coisas que você não tem e você 

não está vendo isso. É o todo, o resultado é a soma do todo. Então, eu acho que 

você tem que se desenvolver, claro que você tem que procurar o seu 

desenvolvimento, eu acredito muito mais em desenvolver as suas fortalezas do que 

segurar as suas fraquezas. Tem muita gente que fala assim, se você é bom em 

Matemática, você deve estudar mais Português porque você é ruim? Você deve 

estudar ainda mais Matemática porque você é bom? Eu acredito nessa segunda 

hipótese: se você é bom em Matemática e ruim em Português, em vez de ficar 

tentando aprender Português vai na Matemática que você vai ser excepcional. O 

extra que você vai conseguir lá vai fazer a diferença. Esses encontros, muitos 

autores falam sobre essa coisa do network. Network é importante, sem dúvida 

nenhuma, mas quando eu falo em encontros é mais do que network, um encontro 

pode ser alguém que você cruzou, seja numa palestra, seja num evento, seja 

socialmente, quer dizer, você cruzou, o cara falou alguma coisa e deu aquele estalo 

e você vai embora a partir daquela ideia nova que estava dentro de você, mas não 

tinha aflorado. O cara foi lá e deu um cutucão, jogou areia em cima e a planta 

nasceu. Às vezes é um encontro de uma hora. Neste domingo até, nós estávamos 

num evento do Robert Happé e o cara falou um negócio assim... Depois, à noite, eu 

estava conversando com meu filho, aquele negócio que ele falou foi o start de um 

monte de coisa de dentro da cabeça dele, e esta ideia que estava presente e não 

tinha aflorado, não tinha florescido, foi aquele empurrãozinho, foi uma coisa que o 

cara falou e deu o start ali dentro e ali vai nascer uma ideia que vai levar ele para 

outra direção. Este encontro que pode ter tido 30 segundos fez com que você 

despertasse para alguma coisa. Não sei se ficou claro, é uma ideia confusa. 

 

V. B. – Às vezes a conversa que nem é com você. Às vezes você chega para 

cumprimentar e pega meia dúzia de palavras. 

 

F. T. – É isso que eu chamo de encontro. Este encontro não necessariamente tomou 

muito tempo. Pode ter sido um encontro, pode ter sido uma ideia, um gesto, que a 

partir daí, não é que venha pronto. Não é uma ideia pronta, é uma ideia, e a partir 

daí você vai conseguir alguma coisa que vai fazer a diferença. 
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V. B. – O que você considera um empreendimento, você tem uma trajetória de 

mundo dos negócios, mas que nem você falou, tem empreendimento que é carreira 

esportiva... 

 

F. T. – Eu acho que empreendimento é tudo aquilo que você faz que de alguma 

forma impacta a vida de outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que é 

superempreendedora, e também juntando com aquela ideia que nós falamos antes, 

a Viviane Senna, eu tive oportunidade de conviver com ela há muitos anos, na 

época que eu estava na Nokia nós fizemos alguns trabalhos juntos. E ela falou 

disso, e eu perguntei uma vez para ela: “por que você começou este negócio?” Ela 

impacta a vida de milhões de pessoas, de milhões de jovens. E aí foi um encontro 

desses. Uma vez nós fomos a uma palestra, alguém falou assim: “tem um 

determinado momento na vida que não basta fazer, fazer é muito pouco, você tem 

que fazer os outros fazerem, porque isso é exponencial”, e a partir dessa ideia que 

ela ouviu ela começou a trabalhar nisso e levou o Instituto Airton Senna numa 

direção de fazer os outros fazerem e não ela fazer. E a partir dela conseguiu 

multiplicar o instituto algumas centenas de vezes, coisa que talvez ela não tivesse 

conseguido fazer sozinha, ela fazendo cada uma das ações. Eu acho que 

empreendedor é isso, é você pegar um ideia, que é uma ideia, a partir daí você 

elaborar uma coisa muito grande e aí você impactar a vida de milhares de pessoas. 

Eu acho que empreendedor é isso, é a pessoa que tem a força de pegar isso, 

trabalhar e produzir este resultado impactante. 

 

V. B. – Tem um autor chamado FiIlion, canadense, que diz o seguinte: 

“empreendedor é a pessoa que realiza visões”. Então, assim, empreendimento não 

precisa ser uma empresa, é uma ideia, um projeto. Me conta um pouco da sua 

trajetória como executivo. Você é uma pessoa que tem uma cultura executiva larga, 

conhece muitas ferramentas, conhece a técnica, mas você tem um lado, um 

despertar humano, uma visão humanista de associar técnica e comportamento 

humano. Conte-me um pouco dessa sua vivência. 

 

F. T. – Primeiro a gente vai ter que separar bem isso. Tipicamente, o executivo não 

é um empreendedor. Eu vejo isso claramente, eu não me considero um 

empreendedor, o cara que começa do zero. Eu tenho dificuldade, toda vez que eu 
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tenho que começar do zero, gerar aquela energia que nós falamos no começo, para 

mim é difícil. Para mim é mais fácil e eu me sinto muito mais à vontade a partir de 

alguma coisa estabelecida. Eu acho que tipicamente o executivo é assim, é claro 

que na tua posição de executivo, dentro da empresa, você talvez tenha que ser o 

mais empreendedor porque você é que vai atrás das novas ideias e vai fazer essas 

novas ideias terem sucesso, e aparecerem, começarem a existir. É neste sentido, 

talvez dentro do mundo executivo, dentro das empresas, o primeiro executivo, a alta 

liderança, sejam aqueles que tenham o empreendedorismo mais na veia, mas ainda 

assim não são empreendedores. Porque se você tirar tudo e der um papel em 

branco, a dificuldade aparece imediatamente. Eu vejo isso para mim, eu sempre 

tenho uma dificuldade maior quando eu tenho um pedaço de papel em branco do 

que ter já alguns rabiscos na frente; a partir de alguns rabiscos ou de alguma ideia 

concebida, para mim é muito fácil fazer ela virar realidade. Eu tenho esta energia da 

realização. Para mim, eu já careço da energia da criação. A energia da execução 

para mim é muito mais natural. Ao passo que eu acho que o empreendedor, ele tem 

a energia da criação muito mais aflorada. Nessa última fase, agora, onde eu fiz 

alguns trabalhos de consultoria, eu estava mais próximo dos empreendedores, ficou 

muito claro para mim. Não tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Porque o 

empreendedor é muito mais criativo, mas por outro lado ele convive com muito mais 

facilidade com o caos, tipicamente você vê uma desordem muito grande. Às vezes é 

uma desordem criativa, mas ainda assim é uma desordem. Eu vi muitos casos de 

empreendedores de muito sucesso que na hora em que precisavam ter menos 

criação e mais execução, tiveram dificuldade. Você precisa estabelecer, você 

precisa dar uma regra, não é burocracia, é dar menos caos, é diminuir o caos, é ter 

um pouco mais de organização para que as coisas aconteçam. A criação moral tem 

que existir fisicamente, ela tem que produzir resultados. Eles têm uma dificuldade 

muito grande, alguns deles, é claro que tem as grandes exceções, até para 

confirmar a regra. Eles são extremamente criativos e são executores. Têm casos de 

pessoas extremamente de sucesso, empreendedores que construíram impérios, que 

talvez sejam pessoas excepcionais que têm essas duas características. Eles têm a 

capacidade de criar, mas também a capacidade de organizar e executar. São duas 

energias bem diferentes. 
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V. B. – Existe um termo chamado intraempreendedor, que é o empreendedor que 

não é dono do negócio, que não é o criador do negócio, que talvez seja o 

mecanismo que você esteja falando. 

 

F. T. – É bem diferente. Você tirar algo do zero, uma ideia, e conceber um produto, 

um serviço, é bem diferente. Porque você não tem os mesmos recursos. Durante 30 

e poucos anos eu fui executivo, os recursos estavam presentes, sejam recursos 

humanos, sejam recursos financeiros, sejam recursos processuais, eles estavam 

presentes. A ideia nunca é uma ideia virgem, é uma ideia concebida a partir de um 

certo patamar. Estou falando de empresa do papel em branco mesmo, não tem nem 

o dinheiro para começar, e não sabe de onde ele vai tirar o dinheiro para começar 

do zero. Tem um monte de casos de internet. O cara teve uma ideia, concebeu uma 

ideia, na linguagem figurada, foi para a garagem e desenvolveu um produto 

fantástico, é muito difícil. O Steve Jobs, ele teve uma ideia que conseguiu do zero, e 

a partir daí fez um império. Ele tem as duas energias, ele concebeu, implantou, 

executou. 

 

V. B. – E essa junção, essa combinação técnico-ferramental e a visão humana, o 

comportamento, a atitude, como você enxerga isso tudo na execução dos negócios? 

 

F. T. – Talvez o recurso mais difícil de gerenciar seja o humano, porque todos os 

outros recursos de certa forma você tem controle sobre eles. E eles agem e reagem 

sobre uma determinada ordem, uma lei física; já o ser humano não, a lei é biológica, 

não é uma lei física, não dá para prever o que vai acontecer, dado um input você 

não sabe qual é o output. Então, são dois animais diferentes, o recurso talvez mais 

difícil de você controlar. O recurso ao mesmo tempo é abundante e escasso. O 

recurso humano é superabundante, mas talento é superescasso, é um recurso 

completamente diferente. Ele é o único recurso talvez da companhia que você tem 

que ter atenções diferenciadas com relação a ele. Ainda mais nos momentos de 

hoje, que a gente está vivendo um momento quase que de pleno emprego, ainda 

mais crítico. De novo, continua com uma certa abundância, se você tem capital  

você atrai o que você precisa, mas não necessariamente você vai atrair e reter os 

talentos. E aí precisa de um tratamento completamente diferente, que não é só o 

dinheiro, pelo menos eu acredito nisso. Você precisa agregar um outro dado nesta 
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equação, que é compartilhar somas, compartilhar construções, compartilhar um  

legado, o que nós estamos fazendo juntos, estamos fazendo isso para nós ou nós 

estamos fazendo isso para a sociedade? A partir do momento que você consegue 

compartilhar qual o legado que está sendo construído junto, a força é muito maior do 

que o dinheiro, do que a remuneração do talento. Eu acredito nisso, você só vai 

conseguir reter o talento dentro da sua companhia a partir do momento em que você 

compartilha visões, compartilha sonhos e, portanto, compartilha um legado que está 

sendo construído junto. Aí essa força é muito maior do que simplesmente pagar 

bônus, mesmo que seja opção de ações. 

 

V. B. – Isso que você quis me dizer é que: muda o tipo de profissional de acordo 

com a proposta. 

 

F. T. – Não necessariamente, depende do tipo de sonho que você está 

compartilhando, você vai atrair talentos em função do sonho que você está 

compartilhando. E pode ser um sonho financeiro, por que não? 

 

V. B. –Você vai trazer pessoas que têm mais interesse financeiro? 

 

F. T. – Eu acho que não. Isso depende do que está sendo construído. Tem algumas 

empresas, sem citar os nomes aqui, que são empresas excelentes, não tem o que 

se falar delas, e quase que tem que ser um mercenário para trabalhar lá dentro. A 

visão é essa mesmo, aqui eu vou trabalhar porque vou ganhar mais dinheiro e atrai 

pessoas de talento também. O sonho é esse, estamos construindo uma riqueza 

financeira. Perfeito! Não tem nada errado. Qualquer outra coisa além disso é juízo 

de valor. 

 

V. B. – Então, isso define que tipo de profissional você capta? 

 

F. T. – Você está compartilhando este sonho, você está compartilhando este 

objetivo, você pode deixar este legado. Você vai atrair pessoas que estão alinhadas 

a este objetivo. E, de novo, nós não temos que fazer juízo de valor, cada um tem o 

seu valor, o meu valor não necessariamente é melhor que o seu, a partir dai já virou 

religião, já é fé, já é outra coisa, não é disso que estamos falando. Eu acredito que 
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eu vim fazer nessa passagem aqui, que tipo de legado eu quero deixar, você vai 

eleger o seu legado. Quando você tiver 80 anos de idade você vai olhar para trás, o 

que eu fiz, o que eu deixei? E aí, cada um tem o seu objetivo. 

 

V. B. – E quando a gente fala dessa questão do humano como fator decisivo, a 

gente tem ouvido falar disso frequentemente. Os consultores falam isso, os livros 

falam isso, o que é este fator decisivo que é depositado no fator humano? 

 

F. T. – Decisivo em que sentido? 

 

V. B. – Geralmente, tem todas as técnicas, tem todos os processos, isso a empresa 

domina, mas o fator decisivo é o fator humano. Em linhas bem gerais, é a pessoa 

que aperta o botão: o que isso significa para você? 

 

F. T. – Não sei se eu concordo com isso. Não sei, pelo menos na minha experiência, 

tem quatro vetores aqui importantes em uma companhia, que estão presentes todo o 

dia. O vetor mais simples de entender é o vetor financeiro: tem ou não tem o 

dinheiro. Você pode ter os melhores profissionais; se você não tem o dinheiro para 

realizar o seu sonho, você não vai a lugar nenhum, o fator financeiro decisivo aí é o 

financeiro. E outro fator fundamental é a tecnologia. Tudo bem, a tecnologia você 

pode comprar, mas aí de novo o fator financeiro passa a ser fundamental. Se você 

não tem tecnologia para realizar o seu sonho, você também não vai muito longe. Às 

vezes você tem uma ideia fantástica, por exemplo, a Nokia, quando eu trabalhava na 

Nokia em 2004, nós lançamos o tablet. Não fez nenhum sucesso. As pessoas nem 

sabem disso, mas existia um tablet em 2004, mas a tecnologia não estava pronta, o 

ecossistema dos desenvolvedores, dos aplicativos, o wifi não estava tão difundido. 

Foi lançado aquele produto e não aconteceu nada. Três anos depois saiu do 

mercado e ninguém falou desse produto, e era um tablet. Cinco anos depois, 2010, 

2009, não sei quando a Apple lançou, enfim, várias condições de contorno que 

estavam presentes que não estavam em 2004 e foi um sucesso enorme. A Nokia 

não tem o tablet dela. Então, se a tecnologia naquele momento foi fundamental, para 

mim foi um fator decisivo, não foi um fator humano, foi uma tecnologia que chegou 

antes da Apple. A Nokia é uma empresa fantástica, chegou com a tecnologia seis 

anos antes do que o mundo estava pronto para ela. E não aconteceu nada. Talvez 
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se tivesse lançando aquele produto um ano antes da Apple, talvez tivesse tido 

sucesso, eu não sei. Enfim, tecnologia é outro fator. Outra coisa é o mercado, às 

vezes você tem um produto maravilhoso e o mercado não está lá, o mercado não 

estava maduro, de novo o mesmo exemplo, o mercado não estava maduro para 

aquele produto. O fator decisivo aí foi o mercado. E, por último, o ser humano: sem 

dúvida nenhuma, sem o fator humano nada disso se suporta. Mas nem sempre ele é 

o fator decisivo, têm momentos em que ele não é o fator decisivo. Fator decisivo é 

ter ou não ter o dinheiro, existir ou não existir o mercado, ter ou não ter a tecnologia 

necessária para atingir o mercado. Disso tudo, é aquilo que falamos antes, 

financeiro e tecnologia são coisas absolutamente... (gesto com a mão,significando 

indispensável) Você sabe o que acontece, você tem ou não tem dinheiro, a 

tecnologia existe ou ela não existe. Ela é mais cartesiana, o mercado já não é tão 

cartesiano assim. O mercado já responde com dinâmicas diferentes, já não é muito 

cartesiano, já é um pouquinho mais complicado, porque atrás do mercado tem 

pessoas e aí tem pessoas que não são nada cartesianas. Elas respondem de uma 

forma aleatória, não dá para predizer o que vai acontecer, então nesse sentido são 

recursos mais difíceis de serem gerenciados. Mas mesmo assim, tem momentos em 

que não vão ser decisivos. 

 

V. B. – Dentro deste mundo cartesiano que a gente consegue enxergar no 

corporativo, quando a gente vê, assim, uma reportagem que fala que o profissional 

tem que ser talentoso, criativo, proativo, até onde isso realmente impacta na 

produtividade de um profissional de alto nível, porque tem horas que se ele for 

criativo demais atrapalha, ou não? 

 

F. T. – Não diria isso, a criatividade faz parte, por isso o ser humano é bonito, não é 

cartesiano, ele é criativo, ele busca soluções intuitivas que de repente não estavam 

na equação, não saberia te dizer, não sei se entendi a sua pergunta. 

 

V. B. – Porque quando a gente fala de características do profissional, do 

empreendedor, enfim, de uma pessoa de sucesso, tem uma listinha. Ela tem que ter 
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energia, ela tem que ser criativa, tem que ser flexível, tem que ter resiliência4, e 

muitas vezes você está no mercado, essas características não funcionam deste 

jeito, muitas vezes se você for uma pessoa muito talentosa você vai esbarrar em 

alguém no ambiente corporativo que vai se incomodar com isso. 

 

F. T. – No meu modo de ver, você mencionou duas coisas. No mundo corporativo é 

uma coisa, no mundo empreendedor é outra. Estou partindo do pressuposto que o 

empreendedor, ele é o líder de si mesmo, ele tem que gerar esta energia para ele 

mesmo, ele não tem chefe. No mundo corporativo já é outra coisa, entre aspas, ele é 

empreendedor; por outro lado, ele tem processo que ele tem que seguir, tem uma 

organização a que ele está submetido, esta organização às vezes está alinhada em 

uma determinada estratégia, se ele começa a ter visões diferentes e não 

necessariamente alinhadas com a visão da companhia, com a visão do 

departamento que ele trabalha, ele vai ter problemas. Porque a organização está 

submetida a esta visão, a organização existe para empregar uma determinada visão, 

e os processos, por sua vez, estão submetidos à organização. Os processos estão 

presentes para organizar a organização, para dar direcionamento à organização, por 

isso existem processos. A partir do momento que eu tenho uma visão diferente, eu 

vou me organizar de uma forma diferente e vou usar outros processos, ai já foi dada 

a bagunça. Tem que ter criatividade dentro da lei, entre aspas, à lei leia-se: 

processos. Agora, quando você é empreendedor, a organização é você mesmo, é a 

sua cabeça. Aí sim, abre. Por outro lado, todas essas coisas que você falou são 

características que tem que estar presentes. Se você não for resiliente, você vai 

desistir na primeira tentativa frustrada, você tem que ser resiliente. Você tem que ser 

criativo: este caminho não funcionou, você tem que buscar um outro. Você tem que 

ter esta energia: não funcionou este caminho, eu vou buscar uma segunda 

alternativa, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até eu conseguir fazer. Eu acho 

que é essa a grande diferença: o empreendedor é aquele cara que não desiste. Ele 

tem que ser resiliente mesmo, se ele desistir na primeira ele não vai ser 

empreendedor, ele vai ser empregado. Eu percebo isso nas empresas que a gente 

                                                           
4
 “Acepções: substantivo feminino. Rubrica: Física. Propriedade que alguns corpos apresentam de 
retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica 2 Derivação: 
sentido figurado. capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças 
Etimologia ing. resilience (1824) 'elasticidade; capacidade rápida de recuperação.” Disponível em: 
<http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=resiliencia&stype=k>. Acesso em: 20 out. 2012. 

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=resiliencia&stype=k
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está montando aqui. Se você não é resiliente, resiliência também está submetida à 

parte financeira, porque não adianta você ser tão resiliente, mas a parte financeira 

não está presente. Chega uma hora que acabou o dinheiro. Resiliência também está 

submetida a uma coisa, que é a ordem financeira. Você tem que ser resiliente, mas 

você também tem que saber que tem um limite financeiro.  

 

V. B. – Para finalizar, eu queria pedir uma contribuição tua, espontânea, você tem 

uma experiência como intraempreendedor, um executivo com um bom tempo de 

trabalho em várias companhias, sua contribuição livre sobre o tema. 

 

F. T. – O que eu vejo muito de empreendedor, eu vi isso muitas vezes. O brasileiro é 

muito empreendedor, por ser um povo criativo é um povo empreendedor. Às vezes 

existe muito folclore em cima disso, eu vejo muitas pessoas que trabalhavam comigo 

que eram bons executivos, bons gerentes, querendo ter o seu negócio, eu não sei 

por que o brasileiro tem tanto esta coisa de seu negócio. E vi muitas pessoas que 

tinham uma carreira brilhante acabarem querendo ser empreendedores e não foram 

tão brilhantes como empreendedores. Chegaram a ser empreendedores medíocres, 

não sei se isso é brasileiro, enfim, eu acho bacana, mas também existe vida do outro 

lado do muro, também existe vida na carreira executiva, tem as suas vantagens, 

como tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Eu acho que é um pouco 

também do brasileiro essa coisa da família ser muito forte, da hierarquia do pai ser 

muito forte, a gente já discutiu isso várias vezes, está muito presente no brasileiro, a 

família é muito presente, e muitas vezes esta família é um fator limitante, e quando o 

cara vai para dentro da empresa ele se sente limitado pela organização e pelos 

processos e aí acaba – eu acho de forma errada – querendo se libertar. Questão da 

liberdade não está nisso, soltar as amarras do processo e da organização; a 

liberdade está dentro de si. Entender esta coisa da família e se libertar [apontando 

para si] aqui e não lá. Foi uma resposta meio confusa, não sei se você entendeu, eu 

acho que o brasileiro tem esta coisa de querer ser empreendedor ainda para se 

libertar das amarras da família. Esta liberdade está dentro de si e não fora. O fato de 

você estar dentro de uma organização não significa que para você encontrar esta 

liberdade você vai ter que sair da empresa e ser empreendedor. Você tem que 

buscar esta resposta dentro de si, romper essas amarras dentro de si. Por isso eu 

acho que o ser humano é tão rico, por isso quando eu estava lá eu dava tanta 
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ênfase, para que as pessoas se descobrissem. A partir do momento que você se 

descobre, você se conhece e você se liberta, aí você consegue ter alta performance. 

Porque, se você está preso dentro dessas amarras que não tem nada a ver com seu 

trabalho necessariamente, e sim com seu entendimento de si mesmo, você não 

consegue entrar em alta performance. Você está preso, você está amarrado. É por 

isso que, junto com o Marcos Cominatto, Executivo de Recursos Humanos, nós 

fizemos tantos trabalhos de desenvolvimento humano. Acho que conseguimos bons 

resultados, porque as pessoas se conheceram mais, entenderam seus limites, 

entenderam suas amarras, algumas conseguiram romper suas amarras e algumas 

foram buscar seus limites e aí conseguiram entrar em alta performance. Esta 

descoberta aconteceu dentro delas mesmas e não fora, as respostas estavam 

dentro delas e não fora. 
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APÊNDICE C 
 

Aprender que leva ao fazer: entrevista com Raul Ribas 
 

Raul Ribas  O aluno aprende fazendo, então a melhor forma de ensinar o aluno, 

inclusive do ensino médio, é ele aprender fazendo. Isso aí, como conceito, foi como 

uma bomba no modelo conteudista, aquele modelo tradicional que você tinha uma 

cultura e transmitia para o aluno e depois você cobrava dele. Mudou a relação, eu 

dou uma coisa para você fazer, primeiro dou a visão geral e depois eu te dou uma 

coisa para você fazer, te dar uma ideia de negócio, mas onde está a ideia de 

negócio? A coisa tá aí, algo novo pode sair de algo antigo, em outro lugar, de várias 

formas a ideia pode surgir, então neste contexto, a ideia do negócio, vai ver de onde 

ele tirou, então conversa com o aluno, troca experiência. Esse modelo tem dois 

nomes: progressivismo e experimentalismo. Vai cobrinha embaixo dos dois 

[referência ao corretor ortográfico do Word], assim como a palavra 

empreendedorismo, que você não vai encontrar em dicionário. Tirando o Aurélio, o 

Michaelis, o Houaiss, você não vai encontrar essas palavras. É um tema 

extremamente emergente, ao mesmo tempo você entra no Google, tem mais de 100 

milhões de links com empreendedorismo. Então, o John Dewey5 criou essa imagem. 

O John Dewey morreu em 1952. Tem muita gente que bebeu água nesta fonte, 

inclusive o Paulo Freire. Paulo Freire, quando escreve, escreve muito baseado no 

John Dewey, aquela aprendizagem com a conversa com o aluno, com a experiência 

do aluno. Ele bebe na fonte do John Dewey. Outro autor importante, este é mais 

importante ainda, é o Donald Schön, um nome difícil de pronunciar, muito mais 

                                                           
5
 John Dewey nasceu em 1859 na cidade de Burlington, estado de Vermont, nos Estados Unidos. 
Graduou-se pela Universidade de Vermont, onde foi professor secundário por dois anos. Obteve o 
título de Doutor em Filosofia pela Universidade John Hopkins. No final da década de 1890, Dewey 
começou a se afastar de sua anterior visão neo Hegeliana e a adotar uma nova posição que viria a 
ser conhecida como Pragmatismo. Dewey é reconhecido, juntamente com Charles Sanders Peirce e 
William James como fundador do Pragmatismo, embora ele preferisse o nome instrumentalismo. A 
corrente filosófica conhecida como Pragmatismo defende que as ideias ensinadas na escola só têm 
importância se servirem para resolver problemas reais. O princípio é que os alunos aprendem 
melhor realizando tarefas associadas aos conteúdos ensinados. John Dewey é um pioneiro em 
psicologia funcional e representante principal do movimento da educação progressiva norte 
americana durante a primeira metade do século XX. Em uma de suas obras, Experiência e Natureza 
defende que o empirismo subjetivo da pessoa é quem introduz as ideias revolucionárias no 
conhecimento. De tal maneira, não considera o ensino algo acabado, mas como habilidades que o 
indivíduo adquire e que pode ser integrado à sua vida de cidadão. No Brasil inspirou o movimento 
conhecido como Escola Nova, que integrava a atividade prática e a democracia como importantes 
ingredientes da educação. Disponível em: <http://deweyfae1.blogspot.com.br/2010/06.html>.     
Acesso em: 20 out. 2012. 

 

http://deweyfae1.blogspot.com.br/2010/06.html
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escrever, o sobrenome é Schön, este cara, ele escreveu uma obra, é 

contemporâneo, ele ainda é vivo, uma obra que trata do profissional, ele vai 

diretamente no John Dewey, cita isso e cria este modelo do profissional reflexivo, 

aquele profissional que aprende de três  formas: ele pode aprender com a vivência 

durante a atividade, por exemplo, esta pessoa que está batendo o martelo, ela pode 

experimentar esta atividade, e a gente, malcriadamente, pode falar que mal 

podemos conversar. Ela aprende. E depois ela pode parar de bater agora, ou pode 

continuar batendo, e pode depois refletir, eu posso estar fazendo uma coisa errada, 

aí ela vai mudar o curso. Ou ele pode aprender através da experiência de outros, 

que é o que acontece com o modelo do Sebrae. 

Então, o Donald Schön trata desse método experimental para o profissional. O John 

Dewey, o foco dele era mais para a formação de jovens do ensino médio. Ele, o 

Schön, pega e aplica para a formação de profissionais. O livro dele é muito bom, 

muito bom mesmo. Só que ele está voltado para profissionais, não a 

empreendedores. Então, você precisa criar um mote dirigido para abordar isso da 

forma de autonomia. Você vai ao Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, ele 

trabalha, não com a mensagem direta dele, mas com a mensagem indireta que ele 

traz, da formação do ser humano. Não do pobre, não do miserável, mas do ser 

humano, por ele, o ser humano conduzindo o processo. Na minha tese são uns 

quadrinhos que eu fiz, que analisam essa evolução epistemológica para a formação 

do empreendedor. Ai tem a base para você criar o caldo, para fazer uma sopa para 

você, entendeu? Esta base epistemológica que muita gente hoje bebe dela – eu 

bebi, o Dolabela bebe. Todos os autores – como Dolabela fala, e falou na minha 

frente, lá na [Fundação Armando Álvares Penteado] Faap, no [Conselho Nacional de 

Jovens Empreendedores] Conaje, são jovens da idade deles que se reuniram e se 

tornam empreendedores, e resolveram fazer um lobby. Eles se reúnem, uma vez 

eles alugaram uma sala e não sei por que me convidaram, convidaram o Dolabela 

para ser o facilitador do grupo, o prof. Milton, tinha um outro colega nosso, que foi 

presidente do Sebrae. Nós ficamos aqui no cantinho, para ver se perguntavam 

alguma coisa para a gente, porque a gente não deu palpite a manhã inteira. 

Estavam querendo criar um tipo Poupa Tempo para empreendedores no Brasil. O 

Dolabela disse o seguinte: você não consegue ensinar o empreendedorismo, você 

pode ajudar a pessoa a ser um empreendedor. E aí? Do conceito que você tem que 

ter para formar empreendedor. É a mesma coisa que você pensar em sua mãe: sua 
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mãe teve uma relação com você única, concorda comigo? Ninguém criou esta 

relação para vocês, muita gente ajudou – médico, pode ter ajudado o psicólogo, 

muita gente pode ter ajudado –, mas esta relação foi estabelecida entre sua mãe e 

você. A mesma coisa é o empreendedor e seu negócio, é uma relação única, você 

não consegue dizer para ele: você deve, você deve, você deve, se não ele vai dizer 

tchau! Ele não vai querer, aliás, eu estou aqui por causa disso, porque eu posso 

mandar. Daí eu não acredito muito naquela historia de intraempreendedorismo ou 

empreendedorismo corporativo, porque a primeira coisa que você quer é se livrar 

das ordens, do chefe, do esquema, este é o ponto onde você chega para criar uma 

teoria. Esta base, agora onde você está na sua tese, na sua dissertação, é só 

questionar sobre isso. Mas acho que, se você vai estudar empreendedorismo, a mim 

não custa nada, esta linha do Dewey esta parte bibliográfica, e você ler, não 

entender, vai buscar na fonte, nos livros, mas é interessante um empreendedor, um 

professor de empreendedorismo conhecer uma base epistemológica, eu acho que o 

Fernando Dolabela é muito posterior, é muito resultado, não está na fundamentação 

desta base, ele é um ótimo profissional. 

 

Valter Bastos – Neste caminho de formação, eu penso numa visão mais humana e 

menos ferramental, como que você vê esta ideia? 

 

R. R. – Formação de empreendedores não é como um curso de graduação; 

formação de empreendedores é um processo, um processo que é dividido em três 

partes, três momentos: ser, saber e fazer acontecer. Ser, eu concordo com você, ele 

primeiro tem que reconhecer nele mesmo as características que podem fazê-lo um 

empreendedor. Não adianta você transformar tostão, não vai ser vintém! Uma coisa 

é você querer mudar uma coisa, ele tem que conseguir fazer isso, reconhecer, pode 

ajudar, muitas coisas que você pode utilizar como análise, autoanálise, ajudar a 

pessoa. Mas, primeiro, tem que ficar claro quais as características que ele tem. 

Nesse momento aí, ele tem que começar a desenvolver, a gente costuma dizer que 

é a criação de competência, na verdade um programa de formação de 

empreendedores é uma criação de competência para a pessoa se tornar um 

empreendedor. Segundo a definição da própria [Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura] Unesco, competência é conhecimento, 

habilidade e atitude para você realizar alguma coisa. Então, neste primeiro 
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momento, o de ser, ele tem que desenvolver as habilidades, eu considero três como 

muito importantes. Isso tá na linha do Degan: O empreendedor, 2009. Ele tem esta 

filosofia, de onde eu tirei isso para meu trabalho. Predisposição, essa é uma 

característica, uma habilidade que você tem que desenvolver. É sair na rua, olhando 

as coisas. Você tá olhando para cá, eu estou olhando para lá, mas tem gente que 

entra aqui e está olhando para o instrumento e aquilo que você souber... 

Criatividade, criatividade é transformar, você, algo absolutamente inútil em útil, 

transformar alguma coisa criando valor. Criatividade não de uma invenção, de 

inovação. Conceitos diferentes, o cara não pode ficar esperando dar uma ideia na 

cabeça dele, que nem o Professor Pardal. Inovar é você criar valor para aquilo que 

já existe. E a terceira característica, além de predisposição e criatividade, o 

oportunismo. A Apple, o Steve Jobs, quando ele lançou o tablet, por que o tablet, o 

Iphone foram um sucesso, por que? 

 

V. B. – Porque acho que era o momento que o mercado estava interessado e ele 

percebeu que tinha um caminho, design, inovação tecnológica... 

 

R. R. – Por que o oportunismo? Porque em 1980 não existia esta rede wireless que 

existe hoje, quer dizer, aquele produto só teria valor, independente de design, 

independente do tecnológico, que é lógico agrega valor, se você pudesse estar com 

um negócio daquele, que é portátil, em qualquer lugar, o que acontece na Europa e 

nos Estados Unidos, e hoje, em alguns lugares do Brasil. É uma coisa 

extremamente funcional nestas circunstâncias. Então, estas três características, elas 

precisam ser trabalhadas na formação pessoal, ser, saber, saber é a segunda. 

Saber o que? Saber modelar um negócio, se você não souber modelar um negócio 

vai acontecer como acontece com 74% das empresas que fecham. Daqueles 58% 

que fecham nos primeiros cinco anos, 74% não tiveram modelagem nenhuma, 

começaram o negócio e vamos deixar para ver, para ver como fica. Este ponto mais 

técnico, ele precisa ter em algum momento, aí o Sebrae ajuda, muito embora eu não 

acredite que você consiga desenvolver um modelo de negócio que dá para todo 

mundo. Então, cada caso é um caso, que tem que ser acompanhado 

individualmente. Não adianta você reunir numa sala 50 pessoas, dar um curso de 

plano de negócios, o sujeito desenvolve, simula uma coisa e na hora de tomar um 

passo o cara não sabe o que fazer. Parece que o Sebrae entendeu isso e faz um 
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corpo a corpo depois dessa aprendizagem inicial. E o terceiro é trabalho de 

conhecimento, as atitudes, o que são as atitudes? Aí você vai entrar no Timmons, no 

Dolabela, que eles tentaram mapear. O Timmons fez uma pesquisa com mais outros 

15 autores com cento e tantas características. No final ele disse: “Eu não vou 

garantir que quem tiver essas características vai dar certo”. Dessas características, 

resiliência é muito importante: o cara tomar uma porrada e voltar no dia seguinte. 

Levar uma surra da fiscalização e no dia seguinte o cara abrir a loja como se não 

tivesse acontecido nada. E outra característica intrínseca que ele precisa ter, e 

extrínseca, que ele vai se relacionar com outras pessoas. É fundamental para o 

empreendedor participar de uma associação. Eu fui diretor 12 anos de um sindicato 

da [Federação das Indústrias do Estado de São Paulo] Fiesp que geria negócios. Eu 

sei o que é isso, é a vivência, é aquela convivência que naquele momento é 

espontânea, sem viés, sem oportunismo, é a troca de informação, é o conceito de 

sinergia, então é importante, são algumas atitudes, atitudes em relação à 

concorrência. Então você vai dizer: é técnico ou pessoal, individual? Depende do 

momento. Ser, saber e fazer acontecer. Ser, é um misto de pessoal, é uma 

habilidade que ele tem que desenvolver, então envolve o pessoal e envolve também 

alguma prática; o saber, saber como modelar um negócio, é técnico; agora, na hora 

de fazer acontecer, aí ele vai ter que ter atitude, totalmente. Ele precisa tomar 

iniciativa para. Tem muita gente que tem ótimas ideias, planeja os negócios, sei 

disso porque trabalho com programa de formação de empreendedores, pelo menos 

40/50 alunos desenvolveram modelo de negócios. Alguns arriscam, têm essas 

atitudes. Outros simplesmente ficam com medo, não se sentem seguros, pensam: 

“eu tenho meu emprego”. Ai começa todo um problema. Responde a sua pergunta? 

 

V. B. – Sim. E, assim, a gente costuma falar de espírito empreendedor, aquela 

essência, isso pode ser trabalhado, despertado, tem alguma maneira de fazer isso, 

só uma maneira, é natural na pessoa? 

 

R.R.– Não acredito que seja alguma coisa natural. Acho que, como tudo na vida, são 

opções que dependem muito da influência do meio que a pessoa está, isso fala o 

Timmons, fala o Dolabela, quase todos os autores, empreendedor é o fruto do meio, 

da cultura. Em Moçambique [referindo-se a uma experiência dele próprio], o que 

seria para a gente um daqueles 400 mil jovens se tornar um empreendedor? Ele sair 
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do ensino médio para uma ocupação que o levasse a uma independência do 

governo. Então, o objetivo nosso era criar alternativas de ocupação e renda para 

emancipar a pessoa. Neste caso, empreendedor seria o que? Saber o fluxo de 

caixa, controlar estoque e trabalhar em uma lojinha de alguém de Uganda, ou 

árabes. Nunca um moçambicano, porque não tem, né? São pessoas de fora que 

foram pra lá. Aí um cara que sabe fazer fluxo de caixa, controlar um estoque, botar 

ordem naquilo tem um valor muito grande. Moçambique importa muitos conceitos 

daqui, uma das coisas que a gente quer levar para lá é a lei do estágio, para 

beneficiar estes empresários para eles poderem contratar este pessoal. Quando eu 

saí de lá, estava mais ou menos entabulada a ideia de alguém vir para cá, o governo 

tem que aprender um pouco mais sobre esta lei do estágio. Eu levei a lei para lá, 

estava mais ou menos em estágio de aprovação. Eu fui para lá em janeiro de 2009, 

quando a coisa não estava muito abrangente ainda. Eu levei, eles estudaram, 

acharam muito interessante. E a ideia de ser empreendedor lá é essa. O que é ser 

empreendedor no Brasil? Qual o perfil do nosso empreendedor, você estudou isso? 

Leu [Global Entrepreneurship Monitor] GEM, pode anotar aí, GEM, leu, pegou a 

tabela, viu o perfil do empreendedor? A gente vê que o empreendedorismo no Brasil 

é um público muito pequeno. 

 

V. B. – E, assim... Eu me lembro que eu dei uma pesquisada, você fala de um saber 

empreendedor, o que você quer dizer com isso? 

 

R. R. – Saber empreendedor é aquilo que a gente está falando, é a necessidade 

de... Esse saber empreendedor, na verdade, é um saber diferente, é um saber 

próprio, criado dentro daquela linha epistemológica, desenvolvido pela pessoa. Um 

saber que vai cumprir aquelas três etapas. Então, ele vem antes, um saber 

empreendedor é ser, saber e fazer acontecer. Esse é um saber empreendedor. Qual 

a função de um professor? Ajudar o aluno a desenvolver a sua competência. Tinha 

uma classe com mais de 30 alunos. Eu não gosto de salas com mais de 20 alunos, 

porque fica difícil acompanhar... Aí o aluno sumiu, um dia ele apareceu, trabalhava 

na Pfizer, ele tinha estourado em faltas, perdido lá dois meses do ano, e disse: 

“Professor” – lá vem ele – “eu não vim aqui para te pedir para tirar faltas” – o cara é 

inteligente – “Nem pra me dar nota. Eu vim aqui para convidar o senhor para a 

inauguração da minha sorveteria em Itapevi. Como começou com o senhor, eu senti 
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aquela motivação para me tornar empreendedor e achei que havia uma 

oportunidade”. Aí ele criou lá um modelo de negócio, uma sorveteria em Itapevi, “Eu 

abri”. As aulas eram sábado de manhã – “Eu não pude vir, professor, porque eu 

estava cuidando disso, mas eu queria convidar o senhor para a inauguração...” 

“Você não veio pedir para eu tirar as faltas, mas eu vou tirar e vou te dar 10. Eu 

estou ensinando aqui a fazer isso e você já tem, já fez, então como eu posso 

reprovar você?” O saber empreendedor está voltado à realização. Veja, como é o 

saber que a gente ensina hoje? A gente ensina por força do modelo americano que 

nós importamos na década de 1960, na época do regime militar... Modelo, assim, 

bem estruturado, mas bem fragmentado, as áreas de saber são separadas, então o 

aluno se especializa em áreas funcionais: marketing, produção, isso no ensino 

universitário, RH [Recursos Humanos], finanças, depois ele não tem nada que faça 

interdisciplinaridade com ele durante o curso. Ele vai aprender a relação horizontal 

na prática, quando ele estiver trabalhando, aí ele vai ter contato, sendo de finanças, 

com marketing, produção. E vai ver que há uma zona de interface, não é isso? 

Então, este é o modelo convencional, o aluno aprende hoje para aplicar daqui 

quatro, três, dois, um ano. É uma distância muito grande entre o aprender e o 

praticar. Então, quando a gente fala de saber empreendedor, é um saber adquirido, 

primeiro: tendo uma visão geral do negócio e segundo é saber para aplicar, não é 

saber para depois. Então é por isso que eu não acredito nestes programas de 

formação de empreendedor, aí vai aquilo onde você está, o que ensina no ensino 

médio, aqui no Brasil – na África é outra coisa, o sujeito se forma com 21 anos, são 

mais anos de estudo, é praticamente impossível ele fazer uma faculdade. A ideia é 

que eles aprendam e realizem, como o Donald Schönn fala: este saber que você 

aprende pela experiência, pela vivência, mexer com um todo, ou você atender um 

cliente no balcão, como você incorpora isso? Quais são as formas de você criar uma 

metodologia para você interiorizar pela experiência? O empreendedor, ele não pode 

errar. Então é fundamental. Eu acho que esta que você está falando, 

comportamental, isso vem ao encontro do Sebrae.  Eles estavam querendo criar um 

programa de conscientização e de formação de professores de ensino médio ou 

básico, não sei, para eles criarem um programa de conscientização dos alunos. Para 

formar empreendedores. Na verdade, eles queriam despertar o espírito 

empreendedor no ensino médio, isso que você faz, lógico, se você não tem aquela 

visão imediata que ele vai fazer aquele negócio, e aqui no Brasil existe um estudo de 
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um outro autor que fala da... Ele tem uma escadinha. Primeiro, adquirir experiência 

de conhecimento na faculdade, e vai levando até o momento que você está 

acumulando alguma experiência profissional e com conhecimento técnico como 

âncora. Aí, se você não vai para o empreendedorismo você é promovido na 

empresa, você casa, aí você começa a cair, então este momento ele coloca na faixa 

de 25 a 35 anos. Veja, o ensino médio dificilmente está nisso aí. Então, o máximo 

que você pode desenvolver com estes garotos – para não perder tempo, não repetir 

o modelo conteudista, que ensina hoje para usar daqui dez anos – é você criar este 

ser, desenvolver a predisposição, desenvolver a criatividade, desenvolver o 

oportunismo, é saber quem é quem. Importante. Entender o que é inovação, no 

momento que você fala, vamos trabalhar inovando, o pessoal vem com ideias 

completamente loucas. Não tem isso. Inovação é você criar... Tem um amigo meu 

em Atibaia, quando ele sentiu que Atibaia iria para o caminho da industrialização ele 

começou a construir galpões. Construir galpão em São Paulo não é uma boa ideia, 

mas lá é uma oportunidade. 

Esse modelo que você está criando talvez você devesse passar por um todo, 

por todo o processo, porque isso não vai adiantar nada se ele não aprender a 

modelar o negócio, se não fizer acontecer o negócio. Mas eu acho que sim, pode-se 

criar um programa que faça algo próximo do que nós fizemos em Moçambique, por 

causa da complexidade que a gente tinha desenvolvido. O nosso objetivo era criar 

uma alternativa de ocupação em rede, não dar noção de empreendedorismo. O 

projeto financiado pela Noruega, de 2 milhões 300 mil dólares, formar professores 

com noções de empreendedorismo. Mas não era isso que eu queria. Queria que a 

pessoa, quando se formasse, continuasse trabalhando. Bom, estas noções de 

empreendedorismo eu acho que você não pode, senão fica num campo muito 

teórico. O que é empreendedorismo? Tenta definir o que é empreendedorismo, 

recorrer ao Schumpeter, ao Drucker e mais um sem-número de autores para chegar 

à conclusão de que o empreendedorismo é uma composição da palavra 

empreendedor mais o sufixo ismo, o empreendedor é o autor, o ismo é um sufixo 

que ele tem dentro de mim o significado de fazer acontecer. O que é 

empreendedorismo? É aquele empreendedor que faz acontecer. O ismós, do grego, 

entre milhões de significados tem esse de fazer acontecer, a ideia que está por 

detrás dessa palavra é isso, e o mais importante nisso não é a arte, é o autor. Você 

vai ao teatro assistir a uma peça, às vezes você vê lá o pessoal, você não gosta da 
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peça, aí você vê o Antônio Fagundes, você acha a peça maravilhosa. O que muda? 

Você pega Gabriela, cravo e canela. Você assistiu o primeiro? Eu que nunca assisti 

novela, tinha horário para ver Gabriela. Paulo Gracindo, uma pessoa que não dá 

para você não assistir. Hoje eu liguei, é o horário que mais ou menos eu chego em 

casa, e não vi graça nenhuma, não tem nada, quem te viu e quem te vê agora, então 

o que importa no empreendedorismo é o ator. 

 

V. B.  O sujeito empreendedor... 

 

R. R.  O “ismo” é o sufixo, que vai definir, vai fazer com que ele, o empreendedor, 

tenha uma ação de empreender, o sufixo está na intenção. O empreendedorismo, no 

meu ponto de vista... O empreendedor é o que faz acontecer. Aqueles que executam 

as coisas. Você é empreendedor? Ela é empreendedora? [apontando para a 

garçonete].Todo mundo pode ser empreendedor, na hora que você treinar os seus 

alunos você vai tentar despertar este espírito empreendedor. Qual é o melhor 

caminho para fazer isso? Lembra que eu estava falando da reunião com o Conaje? 

Sabe o que eles queriam criar também? Uma espécie de Hopi Hari do 

empreendedor. Eles, jovens, eu não comentei isso, nem os consultores que estavam 

comigo, muito menos o Dolabela, eles queriam criar ambientes lúdicos, mostrando 

os desafios, desafios mesmo, você, sei lá, talvez sonhando em fazer rapel, é 

mostrando o que é um desafio, qual a dificuldade, o que passou por você quando 

saiu lá de baixo e quando você chegou aqui em cima. É isso que você precisa ter. 

Talvez este ensino não precisasse ser de forma teórica, tivesse algumas atividades 

lúdicas, prática, que dá resultado, a atividade como rapel, o aluno que pudesse 

analisar o que passou, dizer o que passou dentro dele lá debaixo até aqui em cima, 

para ele entender o que precisa ter para ser empreendedor. Então, todos aqueles 

componentes que formam a personalidade do empreendedor, as atitudes que ele 

tem que ter, também, aqueles três componentes centrais, predisposição, criatividade 

e oportunismo, isso pode ser ensinado, sim, mas ensinado a partir da vivência do 

aluno. Hoje eu... Vocês vão mudar o canal da Globo para o canal do 

empreendedorismo, e vão sair por aí procurando olhar as coisas e não enxergá-las, 

não só vê-las como vocês estão habituados, mas tentar enxergar por trás delas, um 

significado, algo que pode estar lá escondido para a maioria das pessoas... Vocês 

vão ver que ali talvez seja importante... Tenha algum potencial para criação de algo 
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de novo na ideia de negócio. Então, eles vão fazer isso. Eu acho que é assim que se 

aprende. 

 

V. B.  Explicar depois deles terem feito a atividade?  

 

R. R.  Isso teoricamente vai dizer o que é e depois mandar eles fazerem. Acho que 

neste modelo você consegue, alguma coisa que seja interativa, que leve... 

[movimento ascendente com a mão] Lá em Moçambique, o modelo que a gente 

criou foi uma aula extremamente curta, conceitualmente. O que é uma oportunidade 

de negócio, explicar o que é oportunidade, o que é uma demanda... A gente não 

pode levar mais que meia hora. O resto de uma hora e meia de aula você vai ouvir, 

primeiro, ouvir relatos da experiência passada, da semana anterior; segundo, propor 

novo desafio. Uma aula de empreendedorismo, eu acho, tem três partes: a parte que 

dá fundamento – você não pode deixar o garoto voar –, o que é uma oportunidade, 

que conceitualmente é uma demanda não atendida, agora o que é uma demanda? É 

uma necessidade? Não é. É um desejo? Não, não é. Uma demanda é uma 

necessidade transformada em desejo com poder de compra. Então, você precisa 

explicar o que é isso. Não é difícil de entender. Todo mundo aí, precisando... se 

transportar? Todo mundo precisa. É uma necessidade. Não é isso? Básica, 

elementar. Com que você gostaria de ser transportado em São Paulo?   

 

V. B.  Algo que voasse. 

 

R. R.  Você tem dinheiro para comprar um helicóptero? 

 

V. B.  Não. 

 

R. R.  Então você não é uma demanda. Aí tem gente que fala que é o metrô. Você 

tem dinheiro para comprar a passagem do metrô? 

 

 V. B.  Eu tenho. 
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R. R.  Então você é uma demanda para metrô. Esses exemplos. Aí você manda 

eles atrás... Tem que estar na necessidade, precisar de algo, os desejos que podem 

surgir, o que é uma demanda efetiva. Aí eles aprendem de uma forma tão singela, 

tão importante para eles. Principalmente se você criar um clima, brincar, eles 

aprendem o que é uma demanda, o que é uma oportunidade. Não adianta você 

querer fazer isso... da forma habitual. 
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