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QUESTÕES PARA DISCUSSÃO E REFLEXÃO

PIONEIROS E EMPREENDEDORES: A SAGA DO DESENVOLVIMENTO NO BRASIL

Jacques Marcovitch

CAPÍTULO 1: LIÇÕES DE EMPREENDEDORISMO

Questão 1
Qual é a relação entre a origem dos empreendedores no Brasil e a aristocracia 
brasileira ligada ao café e à cana-de-açúcar? Qual o papel dos imigrantes?
Questão 2
Para se definir o que vem a ser um empresário na acepção capitalista do termo é 
preciso considerar diversas visões, como a da teoria econômica clássica, da 
microeconomia e da racionalidade limitada. Explique.
Questão 3
Faça um paralelo entre as contribuições que os pioneiros abordados neste livro 
proporcionaram ao empreendedorismo brasileiro. Para tanto, elabore um quadro-
resumo comparando, em linhas gerais: Família Prado, Nami Jafet, Francisco 
Matarazzo, Ramos de Azevedo, Jorge Street, Roberto Simonsen, Julio Mesquita e 
Leon Feffer.
Questão 4
Comente alguns traços comuns encontrados em pioneiros e empreendedores.

CAPÍTULO 2: FAMÍLIA PRADO

Questão 1: o contexto
Considerando as condições sócio-demográficas do Brasil em meados do século XIX, 
comente a seguinte afirmação dos irmãos Martinico e Antônio Prado: “devagar com a 
abolição e depressa com a imigração”.
Questão 2: o passado
Faça uma breve descrição da trajetória de Antônio Prado, desde o início de sua 
carreira como tropeiro até tornar-se Barão de Iguape.
Questão 3: o presente
A família Prado se envolveu em uma série de empreendimentos pioneiros, atuando 
como fazendeiros, comerciantes, banqueiros, exportadores, industriais, políticos e 
intelectuais. Reflita sobre as mudanças induzidas pela Família Prado e seus 
impactos nos dias atuais.
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Questão 4: o futuro
Muitas empresas, negócios ou inovações se originam de um núcleo familiar, sendo 
levados adiante por gerações sucessivas. A família Prado, a partir de Antônio Prado, 
engajou-se na vida política, econômica e cultural do Brasil por várias gerações. 
Considerando a origem familiar de muitos empreendimentos, pergunta-se: como 
estimular o crescimento e o amadurecimento do pioneirismo familiar, dando-lhe 
suporte para continuidade no futuro? 

CAPÍTULO 3: NAMI JAFET

Questão 1: o contexto
Comente as razões políticas e econômicas que impulsionaram a vinda dos Jafet ao 
Brasil, bem como os impactos do crescimento demográfico da população brasileira e 
paulistana em seus negócios.

Questão 2: o passado
Explique o envolvimento da família Jafet no processo de fundação do Clube Monte 
Líbano e na criação do Hospital Sírio-Libanês.
Questão 3: o presente
Destaque as transformações introduzidas pelos imigrantes árabes no comércio 
brasileiro e suas relações com o atual formato do varejo.
Questão 4: o futuro
Os imigrantes árabes promoveram profundas alterações nas práticas comerciais, 
sobretudo no comércio varejista. Hoje, na era da Internet, o que se vislumbra para o 
futuro do varejo são mudanças relacionadas à expansão e uso de novas 
tecnologias. Diante disso, reflita sobre algumas possibilidades de inovações a serem 
futuramente incorporadas no setor varejista.

CAPÍTULO 4: FRANCISCO MATARAZZO

Questão 1: o contexto
Francisco Matarazzo nasceu na província italiana de Salerno e veio ao Brasil em 
1881, atraído pelos vastos horizontes abertos pela expansão cafeeira. Anos mais 
tarde, já instalado em São Paulo, costumava dizer: “o Brasil é português, mas São 
Paulo é italiano”. Analise o momento histórico marcado pela vinda de imigrantes 
italianos ao Brasil em busca de oportunidades e discuta por que o Estado e a cidade 
de São Paulo foram os lugares escolhidos por muitos deles.

Questão 2: o passado
Compare os estilos de gestão do conde Francisco Matarazzo e de seu sucessor e 
herdeiro conde Francisco Matarazzo Júnior (conde Chiquinho).
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Questão 3: o presente
As indústrias Matarazzo seguiam a estratégia de integração vertical, isto é, os 
negócios eram integrados uns aos outros, de modo que uma empresa aproveitava 
recursos secundários de outras como matéria-prima. Discuta os atuais impactos 
dessa estratégia, que gerou uma diversidade de negócios correlatos.
Questão 4: o futuro
O nome de Francisco Matarazzo está vinculado à história brasileira de um 
empreendedor de sucesso. Considerando as demandas que se farão presentes em 
médio e longo prazos, trace o perfil do empreendedor do futuro.

CAPÍTULO 5: RAMOS DE AZEVEDO

Questão 1: o contexto
Diversas transformações econômicas políticas e sociais foram vivenciadas por 
Ramos de Azevedo. Entre elas, estão a Proclamação da República, o fim da 
escravidão, o encilhamento e a Semana de Arte Moderna de 1922. Com base nisso, 
contextualize o ambiente em que profissionalmente atuou Ramos de Azevedo.
Questão 2: o passado
Ramos de Azevedo se interessou por oportunidades no comércio de material de 
construção e no comércio madeireiro. Explique como se deu esse processo e por 
que foi possível aliar tais atividades comerciais com o ofício de arquiteto e construtor.
Questão 3: o presente
Em sua atuação acadêmica, Ramos de Azevedo desempenhou papéis importantes 
na fundação da Escola Politécnica em 1894 e na diretoria do Liceu de Artes e 
Ofícios a partir de 1895. Comente os efeitos dessa atuação nos dias de hoje, 
destacando: (i) a concepção da Escola Politécnica como um lugar de formação de 
engenheiros preparados para enfrentar imediatamente a vida prática e (ii) a 
construção do prédio do Liceu de Artes e Ofícios, onde hoje se acha a Pinacoteca. 
Questão 4: o futuro
A escassez de recursos energéticos é uma questão preocupante que tende a se 
agravar ainda mais no futuro. Em decorrência disso, é importante que os projetos de 
arquitetura passem a incorporar novas tecnologias e novas concepções para o uso 
eficaz de energia. Que tipo de pioneirismo é necessário para promover um maior 
desenvolvimento de novos materiais e tecnologias que possibilitem o uso de fontes 
alternativas de energia?
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CAPÍTULO 6: JORGE STREET

Questão 1: o contexto
Descreva as circunstâncias históricas, incluindo a Greve Geral Anarquista (1917) e a 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que impulsionaram a atuação de Street como 
industrial e a sua visão pioneira sobre as condições de vida e trabalho dos operários.
Questão 2: o passado
Explique a iniciativa de construção da Vila Maria Zélia, enfatizando: (i) por que Street 
decidiu implantar essa vila operária? (ii) que características inovadoras a 
diferenciava das demais?
Questão 3: o presente
Quais são os impactos, no Brasil de hoje, da contribuição de Street ao propor novas 
idéias e leis acerca das questões sociais e trabalhistas? Qual a atualidade de suas 
idéias sobre a necessidade de medidas tarifárias protecionistas? 
Questão 4: o futuro
Discuta a contribuição dos empreendedores sociais ao desenvolvimento do País, 
enfatizando o que poderia ser feito nas instâncias públicas e privadas para auxiliar a 
atuação futura dos mesmos.

CAPÍTULO 7: ROBERTO SIMONSEN

Questão 1: o contexto
A atuação profissional de Roberto Simonsen foi marcada por períodos turbulentos. 
Logo no início de sua carreira, atravessou as crises econômicas de 1912, 1914 e 
1918 e pouco tempo depois, a Revolução de 1922 e a Revolução de 1924. Com 
base nessas considerações, faça um retrospecto das dimensões econômica e 
política que caracterizaram o período, destacando suas influências nos negócios de 
Simonsen.
Questão 2: o passado
Discorra sobre os métodos de organização do trabalho empregados por Simonsen e 
o sistema salarial adotado por ele no trato com seus funcionários.
Questão 3: o presente
Entre as diversas iniciativas pioneiras de Simonsen figuram-se a obra História 
Econômica do Brasil e a criação de uma cátedra de História Econômica do Brasil na 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Discuta a importância dessas 
iniciativas para os dias de hoje, considerando o esforço de se buscar uma maior 
compreensão da realidade brasileira.
Questão 4: o futuro
Roberto Simonsen não chegou a concluir um estudo sobre as relações entre os 
Estados Unidos e a América Latina, embora tenha lançado bases para discussões 
importantes sobre o tema. Com base nisso, responda: qual é a importância de um 
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estudo como esse para as relações entre os países? Que tipo de pioneirismo é 
necessário para promover maior cooperação entre as nações no futuro?

CAPÍTULO 8: JULIO MESQUITA

Questão 1: o contexto
Avalie o momento histórico em que surgiu O Estado de São Paulo, incluindo a 
convenção de Itu e a Proclamação da República brasileira. 
Questão 2: o passado
Como poderia ser definida a missão da empresa O Estado de São Paulo? Em que 
consiste a originalidade de sua postura diante do mercado? 
Questão 3: o presente
Analise a iniciativa de fundação da Universidade de São Paulo, enfatizando suas 
influências no presente.
Questão 4: o futuro
Acessibilidade, velocidade e disponibilidade: são características que, cada dia mais, 
assinalam a demanda por informações. O desenvolvimento dos meios de 
comunicação está tornando a informação mais acessível. Discuta o futuro da 
informação como recurso dos jornais e de outros meios de comunicação.

CAPÍTULO 9: LEON FEFFER

Questão 1: o contexto
A figura visionária e pioneira de Leon Feffer floresceu em meio a adversidades 
impostas no início do século XX a judeus residentes na Europa. Feffer enfrentou 
questões raciais e uma crise econômica acentuada a partir de 1914 pela Primeira 
Guerra Mundial e a partir de 1917 pela Revolução Soviética. Com base no exposto, 
faça um retrospecto das condições políticas, econômicas e sociais vividas por Feffer 
antes de sua chegada ao Brasil. 
Questão 2: o passado
Feffer destacava-se por sua ousadia nos negócios e por atentar-se a oportunidades 
excepcionais. Comente passagens da vida desse pioneiro que retratem tal 
afirmação.
Questão 3: o presente
Ao investir em pesquisas para aprimorar a produção de celulose a partir do 
eucalipto, Leon Feffer escreveu seu nome na lista dos grandes inovadores da 
indústria brasileira. Que efeitos duradouros essa inovação provoca no presente? 
Que outras inovações foram induzidas a partir dessa?
Questão 4: o futuro
“A vida moderna cria necessidades de novos tipos de papel”, afirmava Leon Feffer 
quando questionado sobre o avanço das novas tecnologias que poderiam substituir 



6

ou ameaçar o produto ao qual dedicou sua vida. É certo que o futuro impõe desafios 
às indústrias do setor de papel e celulose, mas por outro lado, também cria novas 
oportunidades de mercado. Assim, pensando no futuro, como incorporar a esse 
negócio questões relativas à tecnologia de informação, reciclagem e cuidados com o 
meio ambiente?

CAPÍTULO 10: RUPTURAS E EMPREENDEDORISMO

Questão 1
Desde jovens, os pioneiros estudados neste livro foram expostos a adversidades e 
choques culturais. Discuta de que forma as dificuldades enfrentadas por esses 
pioneiros podem ter influenciado a formação do espírito empreendedor, tendo em 
vista a sensibilidade aguçada e a capacidade para a absorção de novas 
informações.
Questão 2
Considere o seguinte trecho do capítulo: “O empreendedorismo criativo tornará 
obsoletas algumas estruturas de produção e competências humanas, exigindo 
ajustes sociais para reduzir tensões e inibir a clandestinidade, como aquela em que 
se abriga o narcotráfico”. Na sua opinião, como o empreendedorismo poderia 
contribuir para a inibição de atividades clandestinas, como o narcotráfico? Por que? 
Dê exemplos.
Questão 3
O que é o imobilismo crônico? Como o trabalho do empreendedor poderia contribuir 
para a reversão desse quadro?
Questão 4
A pesquisa de Dun & Bradstreet apontou a falta de conhecimento como uma das 
principais razões do insucesso de novos projetos. Diante dessa constatação, como 
seria possível evitar ou minimizar fracassos de empreendimentos?


