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Introdução 
Jacques Marcovitch *  1

Os textos a seguir foram elaborados por participantes do terceiro módulo do            

curso “Pioneirismo no Brasil e a construção do século XXI”, oferecido pela FEA/USP             

nos dias 29 e 30 de julho de 2015. Constituem uma amostra representativa das              

principais abordagens apresentadas no curso. Os ensaios apresentam formas para          

aprimorar as práticas de ensino do pioneirismo empresarial no Brasil e de            

consolidação na sociedade de uma cultura empreendedora. 

Esse curso de difusão cultural é um dos resultados do projeto de pesquisa             

“Pioneiros e Empreendedores – A Saga do Desenvolvimento no Brasil”, que           

investiga a trilha sempre assimétrica e contraditória de pioneiros, modernizadores e           

empresários herdeiros de várias épocas. Foram escolhidos personagens que há          

tempo já deixaram suas funções executivas à frente de suas empresas. São            

personagens que com sua vida significativa no entorno empresarial, tornaram-se          

referência na introdução de novos produtos e serviços até então inexistentes no            

Brasil. Cada um deles teve uma ação inovadora que contribuiu, de forma tangível,             

para as mudanças da economia brasileira e sua projeção no cenário mundial. 

Neste terceiro módulo foram estudadas e discutidas, entre outras, as          

trajetórias empresariais dos seguintes pioneiros: Luiz Vicente de Souza Queiroz,          

José e Antônio Ermírio de Moraes, Ramos de Azevedo, Andrew Carnegie e J.P.             

Morgan.  

O curso foi destinado especialmente a educadores e professores de          

empreendedorismo e pioneirismo empresarial, profissionais de centros dedicados à         

preservação da memória empresarial, dirigentes e educadores de museus e          

especialistas em museologia, responsáveis pelo ensino de empreendedorismo em         

Secretarias de Educação de âmbito Estadual e Municipal, e a dirigentes de agências             

dedicadas à formação de empreendedores. 

1* Jacques Marcovitch, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) e do              
Instituto de Relações Internacionais (IRI) da Universidade de São Paulo, da qual foi reitor (1997-2001).               
É autor da trilogia “Pioneiros e Empreendedores: A saga do desenvolvimento no Brasil ”             
(Edusp/Saraiva) e coordenador do projeto e da exposição Pioneiros e Empreendedores.  
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Impressões sobre Monteiro Lobato, o fracasso e o 
medo 

Bruno de Paula Lemos Tenan 
 

 
Ao pensar em pioneiros e empreendedores, um dos nomes que primeiro me            

vem à cabeça, por eu ser editor de livros, é o de Monteiro Lobato, que além de                 

escritor e tradutor foi empresário, editor e impressor. Antes dele, no princípio do             

século XX, não existia de fato uma indústria editorial brasileira. O incipiente mercado             

dependia dos europeus, que eram os livreiros importadores e editores da época.            

Outro fator, mais desafiador, era o mercado consumidor absolutamente escasso,          

herança colonial, que legava o livro a uma posição marginal na vida cotidiana de              

então. Lobato convivera diretamente, no interior paulista, com os problemas de           

acesso e circulação dos livros e, mais, com as deficiências educacionais da            

população. Essas duas frentes são os pontos principais de sua atuação pioneira. É             

notável, por exemplo, seu esforço – e sucesso – para constituir uma rede de              

distribuição para os livros que publicava: das cerca de cinquenta livrarias de que             

dispunha de partida, Lobato chegou a mais de 2 mil distribuidores em todo o              

território nacional. E sua atenção ao leitor e ao que seria preciso para constituir um               

mercado consumidor de fato não tardou a conduzi-lo à literatura infantil. Ele            

pretendia tanto modernizar a sociedade como divulgar a cultura brasileira,          

certamente através do comércio dos livros (este sempre proposto como uma           

atividade capaz de gerar lucro). Para tanto, como escritor, contrariava o padrão de             

livro infantil, sobretudo escolar, intuindo a formação de cidadãos melhores para o            

Brasil. É celebre sua afirmação – categórica – de que "um país se faz com homens e                 

livros". Entendo que ela sintetiza muito do sonho que Lobato perseguia. 

Durante os dois dias do curso pensei bastante em Lobato. Sua trajetória é             

análoga à de muitos dos pioneiros brasileiros destacados, se não pela origem, pelo             

inconformismo com as deficiências de sua realidade e pelo desejo obstinado,           

palpável em praticamente todos os seus negócios, de construir um Brasil melhor.            

Além da atividade livreira, ele também teve destacada participação em indústrias           

mineradoras de ferro e petróleo, e ao longo da vida fundou e se envolveu ativamente               
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em várias empresas: Editora da Revista do Brasil, Companhia Gráfico-Editora          

Monteiro Lobato, Companhia Editora Nacional, Editora Brasiliense, Companhia        

Petróleos do Brasil, Companhia Nacional de Ferro Puro, Aliança Mineração e           

Petróleos. Todos os empreendimentos experimentaram momentos de sucesso, em         

maior ou menor medida, com a particularidade de terem, todos eles, invariavelmente            

fracassado ao final. 

A reflexão que fiz ao longo do curso partiu precisamente desse ponto – o              

fracasso de Lobato, mas antes o fracasso como resultado final possível de qualquer             

empreendimento. Nossa cultura ainda não aprendeu a lidar bem com o fracasso,            

ainda que ele se prove, como no caso de Lobato, algo menos importante do que a                

trajetória, do que as várias iniciativas em conjunto. O fracasso financeiro, mesmo            

que irremediável, dificilmente significa um fracasso absoluto. Mas estamos         

acostumados a pensar em termos extremos, e fracassar é uma perspectiva sem            

dúvida aterrorizante para a maioria das pessoas. Se culturalmente lidamos mal com            

o fracasso, não acho que lidemos melhor com o sucesso. Penso em especial – mas               

não só – nos jornais, livros, revistas, filmes etc. que sacralizam empreendedores            

bem-sucedidos, omitem suas falhas e entregam-se muito facilmente à reverência.          

Sem ignorar que esse endeusamento talvez se dê até certa medida           

inconscientemente – e, além disso, que “a sociedade seja feita de mitos positivos”,             

como o professor Jacques Marcovitch aliás ressaltou durante o curso –, acredito que             

ele repercuta em nosso imaginário com efeitos mais negativos do que positivos. Cria             

um distanciamento abissal entre empreendedores bem-sucedidos e pioneiros        

(quando é o caso), de um lado, e o restante das pessoas, frágeis mortais, do outro, o                 

que reforça a ideia de que empreender e ter sucesso é para umas poucas pessoas               

predestinadas. Também não contribui para que se faça bom uso do que poderíamos             

chamar de “angústia da influência” empreendedora (num empréstimo tosco do          

conceito de Harold Bloom para o campo da arte), isto é, a tensão entre o que já se                  

estabeleceu e aquilo que é novo, potencial. A ideia mais geral, assim, é a de que é                 

impossível parear seus modelos, que dirá superá-los. O sucesso, do modo como            

nos é informado, parece algo sempre inatingível: em vez de instigar, intimida, e o              

medo do fracasso novamente se instala. 
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O medo de fracassar, embora natural – e útil em diversas circunstâncias,            

como todo medo –, torna-se um problema grave ao sufocar a iniciativa, o impulso a               

realizar, seja estimulado pelo que for (pelo desacordo com a realidade, por uma             

paixão pessoal, por uma ideia de futuro etc.). Superar qualquer medo requer            

elaboração; tem a ver, se pensarmos especialmente nos medos que sentimos em            

geral quando crianças, com amadurecimento. O medo do fracasso, porém, nesse           

contexto, não é um fenômeno individual, mas social e cultural, e enfrentá-lo            

demanda um esforço coletivo – que precisa, portanto, ser orientado. Tenho           

impressão de que, não obstante os movimentos na direção de incrementar uma            

cultura empreendedora no Brasil, somos no geral ainda muito medrosos. Há           

diversos fatores ao longo do percurso histórico, social e econômico do país que             

poderiam explicar esse medo. Seja como for, enfrentá-lo é um dos melhores            

compromissos que uma pedagogia empreendedora pode assumir. Se o fizer em           

tempos de crise, justamente quando ele tende a aumentar, tanto melhor.  
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Avançar na disseminação da cultura empreendedora 
 

Eliana Puga 
 

Tentar evitar a sacralização, como prega o professor Jacques Marcovitch,          

pode ser um grande desafio não só quando nos reencontramos com a história de              

ilustres homens que marcaram época em nosso país, como as apresentadas no            

terceiro módulo do curso de difusão cultural, promovido pela FEAUSP nos dias 29 e              

30 de agosto de 2015, mas também ao nos depararmos com a envolvente fórmula              

da informação aliada a uma análise refinada e assertiva de um grupo seleto de              

especialistas. Louvável atitude da FEA a de permitir a qualquer cidadão interessado            

a participação gratuita nesses cursos que abordam o empreendedorismo, tema que           

há séculos consegue manter a bandeira da vanguarda. 

É fascinante mirar no retrovisor para identificar com mais rigor os           

comportamentos e as ações de grandes empreendedores, como Antônio Ermírio de           

Moraes, Ramos de Azevedo e Luiz de Queiroz, que contribuíram para o            

desenvolvimento do nosso país, dos nossos Estados, das nossas cidades. Mais           

fascinante ainda quando o link é com o atual movimento, cada vez mais expressivo,              

do empreendedorismo no Brasil. 

Como educadora de empreendedorismo e também jornalista, já tive a          

oportunidade de estar frente a frente com feras do mundo empresarial como, por             

exemplo, o saudoso Dr. Antônio Ermírio de Moraes. Mas também sempre tenho a             

satisfação de me deparar com personagens anônimos que se dedicam de corpo e             

alma na arte de empreender. Gente que faz e acontece no dia a dia de suas                

pequenas, que logo viram médias e na sequência grandes, empresas.  

Como é bom deixar a mente viajar coerentemente nas comparações. Pensar           

que a paixão, a persistência e a capacidade de motivar equipes, citadas pelo neto de               

Antônio Ermírio como traços do comportamento empreendedor do avô, também são           

traços do comportamento da Sheila de Santo André, que fabrica brinquedos infantis            

e acredita no lúdico como ferramenta e reforço para a educação. Como é prazeroso              

descobrir que no começo do século passado Ramos de Azevedo se envolvia com             

toda a cadeia produtiva de suas obras no escritório de 500 funcionários, assim como              

a Elaine no comando de seu restaurante, que chega a fornecer 700 refeições por dia               
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entre salão e delivery, e gera hoje mais de 50 empregos em Ribeirão Preto, no               

interior de São Paulo. Como é emocionante ouvir a historiadora Marly Perecin, da             

Academia Piracicabana de Letras, falar sobre as sementes da educação agrícola           

que foram plantadas por Luiz de Queiroz e lembrar da Andrea, de São Bernardo do               

Campo, que com 17 anos montou a primeira escola de informática e robótica da              

cidade. Hoje a Andrea tem uma rede de ensino com escolas em várias cidades.  

Por outro lado, como é triste saber que no Brasil a cultura empreendedora             

existe na prática, mas não na formação, no processo educacional. Um dos motivos             

que contribuem para as expressivas estatísticas de empresas que morrem nos           

primeiros anos de vida. Aqui vale lembrar o outro conselho do professor Jacques             

Marcovitch: devemos evitar a demonização do tema. 

Estamos avançando, é fato. Porém, podemos e devemos avançar ainda mais. 

A notícia que trouxe Silvério Crestana, sobre a organização de uma Frente            

Parlamentar para criar uma lei obrigando a inclusão do empreendedorismo na grade            

curricular das escolas públicas de São Paulo, é um alento. Melhor ainda saber que a               

ação poderá contar com a FEAUSP para estruturar estatísticas e mensurar           

resultados, conforme anunciou o professor Jacques.  

As novas sementes que estão sendo plantadas nesses encontros, sem          

dúvida, irão render bons frutos. Penso que o conteúdo da exposição possa servir             

também de referência para as salas de aulas do ensino médio da rede pública.              

Como sugestão de parceria, penso na EFAP – Escola de Formação e            

Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo. A EFAP conta com a             

Rede do Saber, que através de recursos tecnológicos de videoconferência possibilita           

a capacitação de professores, ao mesmo tempo, em todo o Estado. Também já tive              

a oportunidade de participar da formatação desses cursos, junto com a Fundação            

Vanzolini, e acompanhar a dinâmica das capacitações. Os resultados sempre são           

muito positivos. 

Estender para os professores da rede estadual do ensino médio o Curso de             

Difusão Cultural “Pioneirismo Empresarial e a Construção do Século XXI. O Brasil            

reencontra os Pioneiros de São Paulo” pode ser mais uma grande iniciativa da             

FEAUSP nesse brilhante movimento de espalhar a semente do empreendedorismo          

para criar uma nova cultura empreendedora, uma nova visão de mercado com foco             
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na riqueza como forma de viabilizar um sonho e não apenas um objetivo final, como               

costuma ressaltar o professor Jacques Marcovitch ao falar sobre o comportamento e            

o pensamento dos empreendedores. 
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Sete pontos para os educadores de 
empreendedorismo 

Leila Fernandes 

 

 

Ao iniciar os estudos sobre Pioneirismo Empresarial no Brasil e a Construção            

do Século XXI: O Brasil reencontra os pioneiros de São Paulo, nota-se a dificuldade              

dos mestres, relativo à abordagem em sala de aula sobre o tema. O material é               

interessante, mas, e para o alunado, tão sem esperança de um momento melhor no              

qual o país se encontra, está interessado na história destes Pioneiros? E de que              

maneira os docentes conseguiriam atrair a atenção desses jovens para que o tal             

espírito empreendedor desabroche?  

Quando o apaixonado pela sua própria história, André Ermírio de Moraes           

Macedo apresentou-se, o encanto tomou conta de mim. Um jovem que cresceu            

tendo ao seu redor um avô e demais membros da família, absolutamente            

apaixonados por um ideal em comum: o progresso da nação através de um sonho.  

É bem provável que o recorte dado ao tema seja desconhecido desse            

alunado que esperamos também encantar. O empreendedor português Pereira         

Ignácio é um ilustre desconhecido da grande parte das pessoas, e quem de fato              

sobressaí são os Ermírio de Moraes. Trazendo à tona faces deste empreendedor            

desconhecido como, por exemplo, Pereira Ignácio, figura industrial do ramo têxtil,           

que ao unir forças com seu genro José Ermírio de Moraes, redesenha a indústria,              

não se acomoda aos fracos resultados da antiga empresa de óleo e trabalha firme              

com a intenção de ampliar sua área de atuação, favorecendo através das gerações             

dos Ermírio de Moraes, qualidades empreendedoras até hoje estudadas e cultuadas           

por aqueles que se aventuram de modo eletrizante no empreendedorismo, como por            

exemplo: Propósito; Tenacidade; Resiliência e Capacidade de Inspirar. 

Mesmo em culturas diferentes, o empreendedor é aquela pessoa que, em           

certo momento deixa a impressão de que é um visionário. Porém, com olhar menos              

crítico e mais futurista podemos observar que o empreendedor de sucesso (sucesso            

aqui sendo utilizado como a efetividade do negócio e não necessariamente a sua             
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rentabilidade) é aquele que observou a oportunidade antes de qualquer outro. É            

aquele que com esforço do trabalho constante transformou essa observação, razão           

de sobrevivência. É aquele que mesmo sob tensão, fez parte do processo de             

reestruturação e remodelagem do empreendimento, inspirando os que estão a seu           

lado a transformar em realidade o negócio. 

Alguns pontos devem ser ressaltados a todos os que têm a pretensão de             

ministrar aulas de empreendedorismo nas escolas. O primeiro deles: O          

empreendedor se difere das demais pessoas, uma vez que ele visualiza o negócio             

pronto. Idealiza algo.  

Segundo ponto: o empreendedor acredita que pode mudar a realidade atual.           

Sem se dar conta de que entre o sonho e a realização do negócio, existe um                

caminho legal a ser transposto. Neste momento, faz-se necessário que o           

empreendedor delegue esta atividade.  

Terceiro ponto em comum: o empreendedor trabalha duro, focado no projeto.           

Não perde as esperanças de que conseguirá realizar o empreendimento. Possui           

visão em longo prazo, tem a coragem e determinação de realizar seu propósito.  

Quarto ponto: é capaz de inspirar, liderar, outras pessoas a seguirem o seu             

sonho, como fez Ramos de Azevedo, ao dirigir equipes multidisciplinares no ramo da             

construção civil, a ponto de ser capaz de conduzir obras em toda sua cadeia              

produtiva da engenharia e arquitetura, ou seja, desde o projeto inicial e contratação             

de mão de obra, até a decoração arquitetônica de suas obras.  

Quinto ponto: os empreendedores estão em constante movimento. Estabelece         

redes de contato diversificado, desta maneira continuamente desenvolvem o hábito          

de adquirir conhecimentos diversificados estabelecendo contatos nas mais        

diferentes esferas sociais e políticas, ampliando seu leque de opções nos momentos            

de adversidade. Essa rede de relacionamentos deve ser fortalecida constantemente          

e o empreendedor consegue desenvolvê-la de maneira natural.  

Sexto ponto a ser considerado: o poder de adaptação e flexibilidade. Quanto            

mais informações e conhecimento sobre o mercado, economia e política local,           

maiores são as chances de alterar o curso do negócio a tempo de evitar ou               

minimizar dissabores de último momento. 
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Sétimo ponto: Talvez sem este sétimo ponto, o sucesso não teria sido            

possível. Humanismo. Somente transcrevendo o que o professor Alfredo Lopes tão           

bem resumiu: O pensar no outro. A percepção do outro. A presença do outro. Os               

empreendedores citados neste terceiro encontro, sempre pensaram no próximo.         

Montaram vilas operárias, envolveram os operários no sucesso, promoveram o          

aumento do conhecimento profissional. Conseguiram envolver as pessoas a ponto          

de se sentissem parte do sonho. E o sucesso veio a reboque de todo este esforço                

também humanístico. 

Talvez pela eterna motivação da necessidade da sobrevivência, algumas         

pessoas desenvolvem desordenadamente o processo de empreender e acabam por          

não conseguirem tornar o negócio duradouro. Outras pessoas, por dedicar-se tão           

exaustivamente no processo, acabam tendo suas forças físicas esgotadas e também           

não prosseguem na atividade escolhida por mais tempo. 

E existem ainda pessoas que são apaixonadas pelo “abrir fronteiras” e a            

motivação está em abrir novas frentes de negócios, a partir do momento que o              

empreendimento está caminhando de forma sustentável, o afastamento acontece de          

forma natural. 

Todos merecem nossas considerações e apreço. Todos são inspiradores! 
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Repensar a prática do empreendedorismo em sala 
de aula 

Joelson Alves do Nascimento 
 
 

O curso sobre Pioneirismo Empresarial e a Construção do Século XXI – O             

Brasil Reencontra os Pioneiros de São Paulo sem dúvida alguma possibilitou um          

aprofundamento no contexto da época vivenciado por cada um dos empreendedores           

estudados, conhecer as histórias pessoais de Jose e Antônio Ermírio de Moraes            

Macedo, Ramos de Azevedo, Luís de Queiroz, e também as trajetórias de Andrew             

Carnegie e John P. Morgan, assim como de seus empreendimentos nos faz            

perceber a necessidade urgente em multiplicarmos ações com essa iniciativa do           

curso pioneiros, fazendo com que a sociedade brasileira tenha a oportunidade de            

acessar essas histórias, esse conhecimento, disseminando-o entre os jovens,         

adolescentes e crianças, para que se sejam inspirados e impulsionados a           

construírem sua própria história, a descobrirem a paixão pela vida, a escolherem um             

proposito para uma vida com sentido. 

Proporcionar para as gerações presentes e futuras tais desafios, o acesso a            

modelos de pessoas persistentes na busca de seus sonhos, que se sejam            

desafiadas positivamente, motivadas a percorrem por novos caminhos sem medo de           

tentar, sem medo de errar, mas tendo sim a coragem e o apoio necessário para               

arriscar num projeto de vida. Que tais exemplos de perseverança, de capacidade de             

trabalho duro, de coragem façam florescer uma sociedade brasileira renovada, com           

mais capacidade de construir o futuro que queremos, a partir de um presente             

consciente, e não inerte, que almeja um futuro para a nação independentemente do             

cenário atual de crise de valores e identidade nacional e da crise internacional em              

que estamos vivenciando globalmente. 

Portanto, mergulhar na grandeza desses protagonistas do início do         

agronegócio e da industrialização nacional e internacional foi enriquecedor, para          

uma maior compreensão das trajetórias de cada um dos pioneiros, sem           

transforma-los em mito e tão pouco demoniza-los, mas reconhecer o que fizeram,            

dessa forma, portanto, necessitamos reconhecer o legado que esses pioneiros          
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deixaram para a sociedade brasileira e global, mesmo aqueles que depois de um             

tempo seus negócios não se perenizaram, mas fica a coragem com a qual se              

engajaram para responder aos desafios de sua época, com sua motivação pessoal            

superando seus próprios medos, desafios e adversidades do contexto no qual           

estavam inseridos, continuaram de forma persistente até alcançarem seus objetivos. 

A participação nesse curso durante os últimos três anos possibilitou repensar           

a prática em sala de aula para o ensino de graduação e pós-graduação, enquanto              

profissional e educador universitário na área da administração e empreendedorismo,          

assim como também em outras disciplinas, permeando cada uma delas com           

conhecimentos advindos do curso e da pesquisa constante a qual também fui            

impulsionado a fazer, buscando novas formas para inserir tais conteúdos e           

privilegiar a apresentação dos empreendedores do Brasil e também daqueles          

pioneiros estrangeiros que foram apresentados ao longo do curso. 

Desde a minha primeira participação no curso em 2013, iniciei o processo de             

repensar as disciplinas as quais eu lecionava para iniciar a inserção e conexão de              

temas relacionados ao empreendedorismo, como a atividades em workshops na          

universidade de empreendedorismo e participações em congressos. A apropriação         

dos conteúdos estudados pelos alunos por meio de uma dinâmica de construção            

compartilhada do conhecimento e a troca de experiências vivenciadas por eles ou            

por pessoas de seus relacionamentos, a utilização da metodologia Canvas e de            

Design Thinking como facilitadoras e indutoras da criatividade para que pudessem           

pensar os problemas e situações do seu próprio contexto e assim protagonistas no             

processo de escuta, de visão e uma compreensão das oportunidades que se abrem             

ao seu redor. 

A experiência da visita ao Centro de Memória da Votorantim foi uma            

oportunidade ímpar para conhecer o trabalho de manutenção e recuperação de           

documentos importantes sobre o empreendedor e seu negócio. Vale lembrar o           

testemunho da quarta geração da família, quando o jovem André Ermírio de M.             

Macedo, neto do Antônio Ermírio de Moraes, trouxe o aspecto da sucessão em             

empresas familiares com uma experiência que está dando certo, a partir do            

compartilhamento de sua experiência vivida com o avó, ele dizia que ainda quando             

criança visitava a fábrica, o que nos remeteu aos aspectos motivacionais e de             
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profunda identidade com uma causa e não simplesmente com o ganhar dinheiro,            

mas com a preocupação de construir uma nação independente de importações, com            

o sonho de empreendedores que estão preocupados com o legado, com uma vida             

com sentido e que faça sentido aos demais colaboradores. 

Em maio passado participei de uma Summer School Internacional em Nairóbi           

no Quênia para jovens empreendedores na qual apresentei um Workshop sobre           

empreendedorismo, contando justamente a experiência dos pioneiros brasileiros e         

estrangeiros apresentados durante o curso dos últimos dois anos, compartilhando o           

conhecimento adquirido durante o curso, as experiências de sucesso e fracasso           

desses pioneiros empreendedores com um público de jovens provenientes de          

diversos países, entre eles latino-americanos, europeus, africanos e asiáticos. 

Penso que seja oportuna uma parceria com a FIESP para a promoção da             

exposição em São Paulo (capital) e também seria interessante percorrer o interior do             

estado com a mesma em polos estratégicos do interior paulista, como por exemplo             

na ESALQ-USP para a região de Piracicaba, em parceria com a FEA-USP de             

Ribeirão Preto, ainda com o ITAU CULTURAL e Banco do Brasil.  

Uma outra proposta seria fazer uma parceria com a Associação Nacional por            

uma Economia de Comunhão (ANPECOM) para levar a exposição ao auditório do            

Movimento dos Focolares na cidade de Vargem Grande Paulista-SP, se possível a            

partir da 3ª. semana de outubro deste ano, quando acontecerá a Summer School             

Interamericana de Empreendedorismo e Economia de Comunhão, com duração de 5           

dias para jovens empreendedores e empresários de todas as Américas e também            

com participantes provenientes de outros continentes. Agradeço a oportunidade de          

participar desse itinerário dos pioneiros empreendedores na vossa companhia que          

foi sempre agradável e inestimável. Coloco-me a disposição para continuar nesse           

caminho juntos. 
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Como criar uma nova geração de empreendedores? 
 

Luana Pace 

 

Quais eram as habilidades, conhecimentos e atitudes dos pioneiros e qual o            

papel da família, do contexto histórico e econômico que influenciaram eles a serem             

empreendedores de sucesso? Como criar uma nova geração de empreendedores?          

Quantas oportunidades existem no Brasil, que carecem de empreendedores         

capazes de torna-las grandes empresas? Quais os paradigmas ou mesmo          

estereótipos criados sobre a imagem de um empreendedor?  

O curso de Pioneirismo Empresarial e a Construção do Século XXI – O Brasil              

Reencontra os Pioneiros de São Paulo promovido pela FEA na Universidade de São             

Paulo possibilitou através de estudos dos acontecimentos do passado entender a           

trajetória dos grandes pioneiros e fazer uma reflexão sobre estas diversas perguntas            

e contextos em que os empreendedores atuais estão inseridos.  

André Ermínio de Moraes, representando a quarta geração de         

empreendedores da família Votorantim, trouxe uma análise dos fatores básicos que           

compõem o alicerce para auxiliar o empreendedor a alcançar o sucesso. O primeiro             

componente do alicerce exposto por ele foi à capacidade de ter um propósito que              

direciona o empreendedor na busca dos seus objetivos.  

Esta reflexão importante sobre o propósito do empreendedor pioneiro reforça           

que em geral, o foco não está no dinheiro, mas sim, existe um proposito maior, de                

mudar a realidade em que ele está inserido. O próprio José e seu filho Antônio               

Ermínio de Moraes, tinham como missão de vida tornar o Brasil mais autossuficiente             

e independente dos países estrangeiros.  

Desta forma é possível afirmar que a paixão pelo que se acredita e também              

pelo que se faz se mostram bastantes presentes no empreendedor. Esta paixão é a              

força motriz para o empreendedor superar as crises e suportar as pressões dos             

desafios que serão apresentados a ele ao longo da sua trajetória empreendedora.  

Segundo André Ermínio de Moraes, para que a paixão do empreender não se             

torne apenas um sonho, mas que faça a diferença é necessário à realização. O              
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alicerce para o sucesso do empreendedor também está baseado na persistência e            

vontade de se dedicar inteiramente ao trabalho e na realização do seu projeto.             

Somente o trabalho somado à persistência e com foco no proposito maior possibilita             

o empreendedor alcançar seus objetivos. 

Complementando os dois pilares de sucesso apontados anteriormente, paixão         

e persistência, o terceiro alicerce fundamental está baseado no engajamento de           

pessoas com a causa do empreendedor. Este fato se dá através do            

compartilhamento dos sonhos e envolvimento da equipe para caminharem e lutarem           

por um objetivo comum e maior. O empreendedor entende que sozinho não será             

capaz de realizar a grandeza da sua missão e isso fica bastante evidente no              

trabalho desenvolvido por Ramos de Azevedo em sua trajetória empreendedora.  

Ramos de Azevedo introduziu ao mercado de arquitetura, engenharia e          

construção civil de São Paulo, novas práticas construtivas e a produção em massa             

de suas obras. Para alcançar o sucesso foi fundamental envolver um número grande             

de profissionais, atuando em diferentes setores da produção. Tudo isso não seria            

possível sem o engajamento dos funcionários, assim como, sem a capacitação da            

mão de obra e a formação de novos profissionais. 

Outro ponto que fica bastante claro nesta trajetória de empreendedorismo da           

família Ermínio de Moraes é a importância de envolver as novas gerações na             

trajetória de desafios, fracassos, dificuldades, conquistas e sucessos dos pioneiros          

da Votorantim, para que desta forma sejam criados valores semelhantes e assim            

eles possam dar continuidade ao negócio obtendo sucesso.  

Este fato chama bastante à atenção, pois reflete a importância de se estudar             

os pioneiros, de entendê-los como pessoas inseridas em um contexto          

socioeconômico da época, mas principalmente entende-los como indivíduos com         

valores, paixões, atitudes e responsabilidades em trabalhar para alcançar algo ainda           

maior.  

Com o objetivo de garantir aos empreendedores maiores êxitos, outros fatores           

precisam ser somados a estes já mencionados, um deles é a inserção do             

empreendedorismo e seus conceitos o mais cedo possível na trajetória profissional,           

um exemplo é a história do pioneiro Andrew Carnegie que com 33 já era um               

empreendedor de sucesso.  
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A idade precoce na entrada para o mundo dos negócios e do            

empreendedorismo se faz relevante em função da trajetória do empreendedor ser           

longa, demandar energia, entusiasmo e dedicação. É necessário ganhar tempo para           

os insucessos que serão fundamentais para se alcançar o sucesso mais tarde.  

O outro ponto para se alcançar o êxito são os cuidados necessários na busca              

de parceiros, sócios, mentores, que se engajem com o propósito e sonho do             

empreendedor, mas também que tenham valores e atitudes similares aos seus,           

sempre com atenção para que o dinheiro e a ambição não sejam colocados como              

objetivos principais.  

A importância deste ponto para o êxito do empreendedor também é muito            

bem exemplificada com a história de Andrew Carnegie com a escolha de um             

profissional com valores bastante distintos dos seus para dirigir e comandar o            

negócio culminando na necessidade da venda da empresa.  

Portanto o empreendedor antes de tudo deve ser uma pessoa apaixonada por            

suas ideias, uma pessoa que acredita no trabalho árduo do dia a dia, que acredita               

no ser humano e na sua capacidade de se envolver em algo grande com coragem.  

O empreendedor estuda, aprimora seus conhecimentos, pesquisa, tem medo,         

entende os riscos, mas também acredita que sempre tem uma solução ou um             

caminho a percorrer. O fundamental é que seu coração seja tocado pela crença de              

fazer algo a mais, não só para o benefício próprio, mas para o mundo. 

Para isso é muito importante fomentar discussões em grupos heterogêneos          

compostos por jovens, empresários, professores e consultores para dividir         

experiências, e ao mesmo tempo, a disseminação do conceito de          

empreendedorismo e a quebra de paradigmas e estereótipos já sedimentados na           

sociedade, dificultando a abertura e entendimento para o novo.  

O intercambio e a troca de experiências com outros países através da            

visitação cada um de sua trajetória empreendedora e de suas empresas potencializa            

ainda mais este movimento já citado.  

Muito se aprende pelo exemplo, por isso, o estudo dos pioneiros e a troca de               

experiências são fundamentais para a sociedade atual compreender e assimilar          

novas visões obre o empreendedorismo e a sua responsabilidade na evolução do            

mundo.  
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Em tempo de Coelho Branco: a mesa não é de chá, 
mais sim de café com cuscuz paulista. 

Mara Sampaio 
 

Estamos no saguão esperando as portas do auditório abrir. Uma manhã fria e             

ensolarada nos aproxima. Para esquentar mais, proponho irmos tomar café na           

cantina enquanto aguardamos e escuto: “Na verdade o que seria bom mesmo é uma              

mesa com café completo, principalmente, com cuscuz. Você sabe fazer? Aprendi           

com minha avó”. E então, ela me passou a receita detalhadamente. Quando a porta              

foi aberta, eu já tinha tido meu primeiro aprendizado no curso Pioneirismo            

Empresarial e a Construção do Século XXI. 

Ao fazer a abertura do curso, professor Jacques Marcovitch nos instiga a            

refletir sobre o que temos a aprender com a vida dos pioneiros e empreendedores              

paulistas. Homens que, com suas ações inovadoras criaram produtos e serviços           

inexistentes em suas épocas atendendo necessidades sociais e em muitos casos,           

realizando o sonho de um Brasil unido, moderno e desenvolvido. O protagonismo            

destes personagens pode nos ajudar a entender a contemporaneidade? Conhecer a           

biografia contextualizada (sem sacralizar ou demonizar as trajetórias) destes         

pioneiros nos trará lições para enfrentar as crises e desafios que este novo século              

nos impõe? E neste momento pensei: estamos vivendo um tempo do Coelho            

Branco! Oportunidade para inovações. 

Escrevi um livro sobre educação empreendedora 1 em que faço analogia com           2

as personagens do livro de Levy Carroll: “Alice no país das maravilhas”. Identifico-os             

com as dimensões e elementos da atitude empreendedora. O Coelho Branco, eu            

relacionei com a oportunidade – um elemento fundamental para a ação           

empreendedora. Assim como Alice, somente os empreendedores enxergam        

oportunidades onde a maioria não vê e estes são capazes de agarrá-las e segui-las              

persistentemente por caminhos diversos até realizar seus sonhos. E foi, na           

introdução do curso, que percebi com as análises sobre a crise econômica, social e              

21 SAMPAIO, MARA. Atitude Empreendedora: descubra com Alice seu país das maravilhas. São Paulo, 
Editora Senac-SP, 2014. 
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cultural em que nosso país está imerso que este é o momento ideal para acreditar               

que Coelhos Brancos existem e que passam constantemente na nossa frente. Só            

precisamos aprender a agarrá-los e protagonizar uma nova história pioneira ou           

empreendedora. 

Conhecer a trajetória empresarial dos pioneiros paulistas é uma contribuição          

impar para o aprendizado social e desenvolvimento de uma cultura empreendedora           

em nosso país. Diferente de outros países em que seus empresários de sucesso             

são reconhecidos como agentes sociais importantes com as trajetórias respeitadas,          

estudadas e divulgadas, no Brasil ainda engatinhamos neste quesito.  

Tivemos a oportunidades de assistir, no curso, a trajetória de Andrew           

Carnegie, por meio da série de TV "The Men Who Built America" produzida pelo              

canal que mostra a importância dos empreendedores para a sociedade americana.           

Estas iniciativas são capazes de potencializar o surgimento de novos          

empreendedores com posturas críticas e éticas se trabalhadas pedagogicamente. A          

maior parte do comportamento humano é aprendida pela observação por meio da            

modelagem ou espelhamento 2. Esta forma de aprender que tem por etapas a            3

atenção e retenção de comportamento significativo à ação e motivação em relação            

aos benefícios gerados é muito bem explorada na educação empreendedora de           

diversos países como Canada e EUA por exemplo. Um Coelho Branco passando... 

No Brasil somente nos últimos anos do século XX é que o empreendedorismo             

adquiriu um lugar de destaque na academia e na mídia. Os empresários passaram a              

ser estudados, pesquisados e conhecidos pela população por meio de iniciativas e            

projetos como o Pioneiro & Empreendedores. Descobrir quem são e divulgar nossos            

pioneiros preenche uma lacuna de modelos significativos de empreendedores que          

as novas gerações precisam como referência para seu aprendizado social.  

No curso, saímos de Chicago no final do século XIX e caímos no salto do Rio                

de Piracicaba conduzidos pela professora Marly Perecin, a dona da receita do            

cuscuz paulista. Eu me senti “Alice”, numa viagem mágica e encantadora           

redescobrindo a história dos caipiras paulistas que sonharam, enfrentaram o          

fracasso e empreenderam o futuro que conhecemos hoje. Eu estava certa, será ela             

32 Albert Bandura, psicólogo social, criador da Teoria Social Cognitiva de considera que a aprendizagem               
é, essencialmente, uma atividade de processamento de informação, permitindo que condutas sejam            
transformadas em representações simbólicas que servem como guias de ação.  
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um Coelho Branco. Marly nos colocou sentados na mesa de café com cuscuz e com               

muita paixão serviu uma farta história de sonhos e realizações. Isto é educação             

empreendedora: elevou nossa autoestima, inspirou novos sonhos e impulsionou-nos         

a ação. É assim que aprendemos nossos papéis sociais, com bons exemplos 3.  4

Em seguida, a professora Marina Toledo apresenta seu modelo de educação           

empreendedora em que utiliza a exposição e oficinas para ampliar a aprendizagem            

fora da escola. Isto é inovação, propor novos produtos e serviços que atendam a              

demanda educacional de nossos jovens estudantes, criar espaço para sonhar, para           

descobrir por meio dos pioneiros a própria capacidade empreendedora de          

protagonizar sua história e empreender mudanças sociais.  

E o Coelho Branco passa finalmente para nos deixar um desafio: como            

podemos ampliar e multiplicar estas ações educativas? A oportunidade foi          

apresentada no depoimento de Silvério Crestana. A atuação da Frente Parlamentar           

de Empreendedorismo junto a Secretaria de Estado da Educação é uma porta            

aberta para ampliar experimentar novos formatos metodológicos com o projeto          

Pioneiros & Empreendedores. Da analogia com a “Alice” que em sala de aula             

desperta e desmistifica a atitude empreendedora à viagem ao passado promovida           

pela Marina para que os jovens tenham modelos reais para se espelharem e             

desenvolverem seu papel social de empreendedor existe um universo de          

possibilidades pedagógicas a serem criadas e avaliadas na sua efetividade antes do            

próximo curso.  

A mesa está posta, não é para o chá inglês e sim para nosso café e cuscuz.                 

Eu me junto a estes maravilhosos educadores para o resgate e reconhecimento das             

bases empreendedoras de nossa cultura e criar nosso jeito de empreender.  

 

43 SAMPAIO, M. E. C. & MASMO, P. L. (2009). Educação e cultura empreendedora: a preparação do                 
corpo docente de uma instituição de ensino profissionalizante no Estado de São Paulo. Santiago de               
Cali: Universidad Icesi & Universidad Federal de Santa Catarina.  
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Torrinha: Cidade Empreendedora  
Maria Lucia Baltieri 

 

Em 2010, quando assumi a Secretaria de Desenvolvimento e Políticas de           

Empreendedorismo da Prefeitura Municipal de Torrinha - SP, apostei na vocação           

conhecida dos munícipes para empreender e sempre atenta à tarefa de disseminar            

a cultura empreendedora, implantei uma série de iniciativas com o objetivo de            

promover o desenvolvimento humano, social e econômico sustentável a partir de           

uma educação que favorecesse a formação de cidadãos críticos e empreendedores,           

capazes de buscar soluções para os problemas pessoais e coletivos. Por entender            

e crer que a educação empreendedora deve começar na mais tenra idade e que              

para desenvolvê-la é preciso reconhecer a importância da diversidade cultural e da            

capacidade dos indivíduos e da comunidade de construírem seu desenvolvimento          

através da cooperação e que o empreendedorismo pode ser utilizado com           

grande sucesso na diminuição da distância entre pobres e ricos, todas as            

escolas do município passaram a operacionalizar o Programa “Torrinha: Cidade          

Empreendedora”.  

Os objetivos foram: desenvolver habilidades empreendedoras nos alunos para         

gerar novos comportamentos, fortalecer a autoestima no educando para que ele           

possa buscar a realização de seus sonhos e proporcionar uma formação em que o              

indivíduo crie e conduza novos planos de vida, internalizando o espírito           

empreendedor. 

As ações desenvolvidas foram: 

 JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS 

Objetivo: Desenvolver o comportamento empreendedor através da vivência        

de um empreendimento, criando oportunidades para que os alunos possam tomar           

iniciativas e, com responsabilidade, envolver-se no enfrentamento de problemas         

reais do mundo dos negócios. 

Operacionalização: Visando enriquecer o trabalho desenvolvido com os        

alunos, a Prefeitura Municipal de Torrinha firmou um convênio com o SEBRAE para             

implantar o programa na Rede de Ensino Fundamental e foi realizada a Capacitação             
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de 80 docentes na metodologia do Programa Jovens Empreendedores Primeiros          

Passos do Sebrae SP com o desenvolvimento dos seguintes temas: 1* ano: O             

mundo das Ervas Aromáticas, 2* ano: Temperos Naturais, 3o ano: Oficina de            

Brinquedos Ecológicos, 4o ano: Locadora de Produtos, 5o ano: Sabores e Cores, 6o             

ano: Eco Papelaria, 7o ano: Artesanato Sustentável, 8o ano: Empreendedorismo          

Social e 9o ano: Novas Ideias, Grandes Negócios. 

 

FEIRA DO JOVEM EMPREENDEDOR 

Objetivos: Agregar valores aos programas de empreendedorismo existentes,        

apresentar e divulgar trabalhos de empreendedorismo dos alunos à comunidade,          

desenvolver o talento empreendedor dos alunos, disseminar a cultura         

empreendedora no município, propiciar oportunidades de interação entre os alunos          

das Escolas Municipais aos demais Sistemas de Ensino e Comunidade Empresarial. 

Operacionalização: Realizada anualmente, desde 2011. 

  

CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DE TORRINHA 

Instalado no Centro Cultural Estação Ferroviária 

Objetivo: Disseminar a cultura empreendedora no município, viabilizando o         

desenvolvimento de ações com alunos das escolas municipais e estaduais          

proporcionando o acesso de todos os interessados a esse Centro de Educação. 

Operacionalização: Desenvolverá atividades que visem complementar e       

sistematizar o trabalho realizado nas escolas, tendo como foco principal a difusão da             

cultura empreendedora no município de Torrinha - SP 

Atividades que são desenvolvidas: Ciclo de Palestras, Banco de Ideias,          

Relatos de Experiências - “Cases”, Rodas de Conversa, Diálogos Interdisciplinares,          

Criação de Empresa (fictícias), Formação de Profissionais da Educação, Trocas de           

experiências, Exposição de Projetos desenvolvidos pelos alunos, Exposições e         

Mostras com relatos das experiências dos Planos de Negócios, Exibição de Filmes e             

Vídeos relativos ao Empreendedorismo. 

 

OS RESULTADOS CONSEGUIDOS FORAM: Transformação da realidade        

por meio do ato de empreender, oferecendo valores positivos para a coletividade /             
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Mudança de uma postura assistencialista para uma visão empreendedora,         

mobilizando todos os envolvidos no processo de busca pela realização do sonho            

pessoal e coletivo / Oferta de um diferencial aos alunos da Rede de Ensino              

Municipal em relação às demais escolas, pois serão mais preparados para o            

enfrentamento no mercado de trabalho / Formação de cidadãos atentos às           

inovações e oportunidades, tornando-os, no futuro pessoas capazes de incubar seus           

projetos / Geração de capital humano a ser aproveitado pelas empresas do            

município. 

Em junho de 2014, as iniciativas acima colocaram o município de Torrinha            

como primeiro colocado estadual na VIII Edição do Prêmio Sebrae Prefeito           

Empreendedor.  

Em julho de 2014 o município de Torrinha ficou entre os doze finalistas             

nacionais na VIII Edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.  

Em agosto de 2014, o município de Torrinha ficou em quinto lugar na X              

Edição do Prêmio Mario Covas – Inovação em Gestão Municipal. 
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Os Pioneiros vão à Escola 
  

Mariana de Oliveira Machado  

 

O texto a seguir apresenta o fruto das reflexões sobre o terceiro módulo do              

curso Pioneiros e empreendedores realizado em julho de 2015. Empreender está           

além da criação de um negócio: é engajar pessoas, se engajar com pessoas,             

conhecer o momento histórico e os contextos sociais, econômicos e geográficos           

onde se vive. É ter uma intuição e sensibilidade aguçadas para senti-los e             

antecipá-los e, então, encantar – formando um ciclo virtuoso que retorna ao primeiro             

item: engajar pessoas. É necessário, também, ter valores e metas que orientem            

suas ações e a maneira de se relacionar com o seu entorno para que a empresa se                 

enraíze. Portanto, para aprender a empreender é necessário que se desenvolva um            

grupo de habilidades que vão além da administração de um empreendimento: urge            

desenvolver a sensibilidade ao outro e ao entorno.  

O desenvolvimento dessas habilidades deve ser trabalhado muito antes da          

idade adulta. Para a instauração de uma cultura empreendedora no país é            

necessário que as crianças e adolescentes sejam sensibilizadas a ver e entender o             

outro e aprendam a projetar diferentes possibilidades para realidade em que vivem.            

É necessário que entendam sua função como sujeitos históricos e seu direito ao             

protagonismo, conceitos muito diluídos – ou quase ausentes – na forma como são             

ensinadas as matérias responsáveis por incutir estes conceitos nos alunos: história,           

geografia, filosofia e sociologia.  

A importância do fracasso é subestimada. Constantemente vemos histórias de          

sucesso nas quais o indivíduo executou uma série de ações corretas que o alçaram              

ao topo – pouco se fala sobre o papel dos erros para a conquista do sucesso                

alardeado. Ademais, há um ostensivo policiamento virtual e midiático para caçar o            

fracasso e fracassados e expô-los ao ridículo de suas tentativas, fato que inibe a              

maior parte dos espíritos empreendedores e cria a imagem de que o empreendedor             

vitorioso é aquele que tem sorte e é único, o escolhido .  
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Em sala de aula 1o discurso da sorte ou do escolhido é reincidente. Os             5

poucos que possuem características empreendedoras são tolhidos pela maioria. A          

disseminação de histórias de sucesso através do meio virtual faz parecer que os             

outros são capazes e tudo já foi feito ou pensado: os conceitos de ampla visão da                

realidade, construção por etapas de um projeto, o erro, a empatia etc. pouco             

aparecem. Percebe-se claramente, também, a ideia de que o que é bom está fora ou               

vem de fora do Brasil.  

O trabalho com a história e análise de pioneirismo empresarial brasileiro para            

alunos do ensino fundamental II e médio é um dos caminhos para fazer florescer a               

cultura empreendedora. A iniciar pela ideia de sorte, que não é de uma escola              

particular. Dada, mas construída dentro de determinadas circunstâncias ao melhor          

estilo constrói o seu caminho e ame seu destino.  

Apresentar os pioneiros como pessoas não idealizadas dá a dimensão de           

sua humanidade e, como todo humano, ele é passível de erros e acertos. Com              

certeza essas figuras são pioneiras porque souberam ler o seu tempo histórico, lidar             

com as adversidades e crescer com os acertos.  

Uma análise bem construída sobre o pioneirismo permite aos alunos que eles            

indaguem os porquês e construam caminhos para compreender o perfil deste           

empreendedor: como essas pessoas analisaram seu tempo, como atuaram, quais          

seus erros, o que fizeram com seus erros e críticas pelas quais passaram, que              

valores as conduziram, como lidavam com outras pessoas, como convenceram          

pessoas a apoiar seu projeto... são algumas das tantas outras questões que podem             

ser levantadas. Este processo além de desmistificar o pioneiro, permite o que aluno             

tenha uma visão holística das matérias que estuda e veja a aplicação do             

conhecimento acadêmico na vida real: ele aprende uma história deixada de fora da             

oficial (que, com absoluta certeza a enche de sentido), a importância da geografia e              

da compreensão da organização social, a matemática, a física, química... são           

infinitas as possibilidades de trabalho fora da maneira tradicional.  

Este trabalho necessariamente tem de estar aliado a um projeto de aplicação            

prática relacionado ao contexto do aluno, para que ele critique e altere sua realidade              

por meio de análises do problema, ideias estruturadas e ação. Desta maneira ele             

51 Alunos na faixa de 11 a 17 anos. 
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poderá começar a desenvolver a sensibilidade e habilidades interpessoais que          

fazem de algumas grandes figuras, do contrário de nada vale apenas compreender o             

pioneiro. É preciso que o aluno descubra o pioneiro dentro de si e o desenvolva.  

Aos poucos a derrubada de mitos e humanização destes nomes, associados           

à consciência de si como sujeito e integrante de uma nação poderá criar referências              

de ação empreendedora e valorização da cultura e produção nacional. Talvez a            

tomada de consciência reflita numa produção de conteúdo virtual que valorize o            

empreendedor, os erros e sua história humana, como hoje pode ser visto com             

alguns jovens 2. É um longo processo de transformação cultural (para duas ou três             6

gerações, quem sabe?), mas que se aplicado desde cedo e de maneira estruturada,             

ensinando não apenas o plano de negócios, como também a formação e            

aguçamento dos sentidos e habilidades já citados possamos em alguns anos           

observar a implantação de uma cultura empreendedora de fato e de direito feita por              

jovens que sabem sonhar e realizar.  

 

62 A exemplo de Bel Pesce e sua empresa FazInova.  
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Empreendedorismo para graduandos em 
Comunicação Social 

Simone Alves de Carvalho 1 7

 
 

O curso “Pioneirismo empresarial no Brasil e a construção do século XXI: O             

Brasil reencontra os pioneiros de São Paulo”, realizado em julho de 2015 na             

FEA-USP, apresentou aspectos da história econômica do Brasil que precisam fazer           

parte da história política, para que os estudos dessa disciplina sejam mais profundos             

e que tenham um impacto positivo na formação das novas gerações. 

Foram apresentadas as obras de empreendedores como a família Ermírio de           

Moraes, o arquiteto Ramos de Azevedo e o agrônomo Luiz de Queiroz, em um              

panorama do pioneirismo paulista na formação econômica do país. As discussões, o            

espaço para networking e as visitas proporcionaram maior envolvimento dos          

participantes. 

Em breve resumo, as principais lições obtidas com a experiência dos Ermírio            

de Moraes foram a importância de ter propósito e paixão, com objetivos maiores em              

relação a sociedade; ser persistente, com flexibilidade, adaptabilidade, resiliência,         

coragem e visão a longo prazo; capacidade de engajar e motivar pessoas, com             

entusiasmo e motivação, características estas demonstradas pelos membros da         

família presentes ao evento.  

Já com a história, apresentada por Beatriz Bueno, do escritório capitaneado           

por Ramos de Azevedo, destaca-se o comprometimento com os projetos e todas as             

suas etapas; a preocupação com sua equipe, a adaptação do modelo taylorista de             

produção a uma cadeia produtiva e burocrática na concepção e execução de obras,             

caracterizadas por sua longevidade, pluralidade e modernidade.  

Maria Bruno retratou o projeto museológico que vem sendo realizado pelo           

grupo de estudo nos últimos anos, e que se trata de uma ação educativa que               

objetiva ter alcance nacional, apresentando através de uma pedagogia         

71 Docente universitária, é graduada em Relações Públicas (ECA-USP), Especialista em Marketing e             
Propaganda (USJT), MBA em Gestão Empresarial (BI-FGV), Mestre e Doutoranda em Ciências da             
Comunicação (ECA-USP).  
E-mail: simonecarvalho@usp.br 
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empreendedora a abordagem transversal da história do Brasil. Essa história          

perpassa pela questão da ocupação urbana e das vilas industriais criadas           

artificialmente por empreendedores que necessitavam, pelos mais variados motivos,         

de uma localização distante dos centros urbanos já existentes.  

Telma Correia apresentou um detalhado registro histórico e fotográfico destas          

localidades, em que a interiorização era a solução na busca de fontes de energia, de               

matéria-prima, de custos menores; em troca de moradia e benefícios como escolas,            

hospitais, comércio e lazer em geral. Estas vilas também funcionaram para melhor            

adaptar o trabalhador ao ritmo industrial e também visava as crianças em idade             

escolar, que já eram educados nas normas de horário, produtividade e trabalhos em             

grupo. Os desmontes dessas vilas trouxeram a tendência da interiorização dentro           

das fábricas, com restaurantes, ambulatórios e transportes próprios; e essas vilas ou            

ficaram abandonadas com o fechamento das fábricas ou foram incorporadas ao           

entorno urbano crescente do Estado.  

A preocupação com a questão do aumento e da qualidade da produção            

agrária do país foi retratada por Marly Perecin ao narrar a vida e paixão de Luiz de                 

Queiroz, um visionário, pois ainda temos nessa área grandes desafios a serem            

superados.  

A educação em empreendedorismo foi abordada por Marina Toledo, Ana          

Santos e Silvério Crestana, que apontaram as dificuldades dos alunos para entender            

o fazer empreendedor. Eles também apontaram como função do professor nessa           

disciplina desenvolver as habilidades do pensamento, o ser e o fazer empreendedor.            

O conhecido CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes) é uma maneira de tornar            

a pedagogia empreendedora, um grande estímulo para os docentes 

As visitas guiadas foram cativantes também para refletir sobre o espaço físico            

no qual estamos inseridos. Destaco a visitação ao Centro de Memória Votorantim,            

em que se pode verificar a importância das indústrias na formação da sociedade             

brasileira, nos âmbitos sociais, econômicos e políticos; e a ida à exposição Ramos             

de Azevedo, que exibiu a cidade de São Paulo, em que nasci e sempre vivi, de                

maneira inédita, através de um olhar sensível e demonstrando as rotinas de trabalho             

caracterizadas pela liberdade e responsabilidade, aliadas a grandes talentos. 
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Empreendedorismo é uma disciplina que vem paulatinamente sendo        

agregada aos currículos de graduação em Comunicação Social, pois o mercado de            

trabalho solicita que estes estudantes tenham uma visão empreendedora do próprio           

mercado e de suas carreiras. Este curso apresentou um leque de possibilidades            

para abordar o tema em aula, junto com as atividades já realizadas de estudos e               

análises ambientais, em que se busca conhecer o perfil necessário para           

empreender, como conhecer as tendências e utilizá-las favoravelmente, como         

superar obstáculos e percalços, entender as necessidades dos públicos de interesse           

e saber responder aos desafios de maneira ética e socialmente responsável. 

Além do perfil sociocultural mais informal, os alunos de Comunicação Social,           

muitos da Geração Y e Z, almejam um trabalho diferenciado do bater ponto             

tradicional ao qual a maioria dos professores está acostumada. Nesse aspecto, a            

disciplina Empreendedorismo é muito bem aceita pelas possibilidades profissionais         

que são desvendadas. Entretanto, para que a aula seja efetiva, é necessário que             

sejam discutidos aspectos fiscais e contábeis que provoca algum desconforto para           

esse perfil de aluno, o que pode ser amenizado com palestras e oficinas práticas              

com esse objetivo, de desmitificar esses incômodos. 

A realização de cursos que abordem essa temática é importante para que as             

demandas de interesse público possam ser supridas por projetos da inciativa           

privada, em setores que os órgãos governamentais têm pouca ou nenhuma           

influência direta. Esses cursos devem atingir também os universitários, para que           

tenham melhores formações, com a oferta de workshops que abordem o tema e             

também uma feira de recrutamento, para que haja maior relacionamento entre           

universidade e mercado. 
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A autoestima e a superação das dificuldades 
 

Taís Rissi 

 

Oportunidades de aprendizado através de debates e estudos de caso          

relevantes à construção da nossa história são sempre muito bem-vindos e, poder            

participar de encontros como este, foi uma grata experiência. Minha trajetória           

profissional está embasada na crença de que posso contribuir com o meu país             

renovando e compartilhando conhecimentos.  

Como recente empreendedora, pude acalmar minha ansiedade e concluir que          

estou no caminho certo, trilhando passos que outros já trilharam com grandes            

dificuldades. Ter um propósito aliado a uma paixão, ter persistência e engajar as             

pessoas, pode ser uma das receitas para mudar a realidade e desenvolver o Brasil –               

André M. Macedo emocionou e engajou a todos com seu relato carinhoso. Por             

vários momentos me vi na trajetória do seu Antônio e pude viajar em uma estrada               

paralela caminhando pelo universo da moda, rompendo preconceitos e barreiras.  

Nossos pioneiros precisaram romper muitas barreiras e medos sem qualquer          

tipo de assessoria ou ajuda, o que fez deles, incansáveis cidadãos apaixonados e             

crentes nos seus ideais. Como muito bem disse a professora Marly Perecin: “o             

empreendedor precisa ter capacidade antecipadora, percebendo tendências e        

assumindo o impacto causado por elas”. O assunto empreendedorismo nos leva a            

refletir sobre como ainda estamos engatinhando no processo, como ainda somos até            

ingênuos, esperando que outros façam por nós e pensem por nós.  

Precisamos de mais momentos e oportunidades como este para debater,          

trocar e aprender. Capacidade e vontade, temos de sobra (pelo menos foi o que me               

pareceu no grupo das 150 pessoas que participaram) e o ambiente universitário            

deve ser associado às entidades disseminadoras desse aprendizado.  

Muitas ideias surgiram a partir desses dois dias que pudemos conviver e            

sinto-me na obrigação de levar essa experiência ao meu círculo profissional,           

inicialmente. Quero sugerir que seja abordado em um próximo encontro, parte da            

história da moda no Brasil – temos muito pouco material que fale sobre esse assunto               

 

 Pioneirismo Empresarial e a Construção do Século XXI - Melhores artigos 2015 - Página 30 



 
 

– destacando tecelagens (Trifil – quase 70 anos de história), designers que tiveram             

grande papel social e inovador em suas épocas (Zuzu Angel – que levou a marca da                

brasilidade para o mundo afora), empreendedores natos – irmãos Grendene, Pedro           

e Alexandre (tive a grata oportunidade de trabalhar nessa empresa por cinco anos e              

admiro tremendamente sua trajetória, sinônimo de vanguarda, com muito         

investimento em pesquisa e desenvolvimento de materiais, produtos e pessoas). O           

tema moda precisa ser abordado através de uma linguagem séria, como um            

segmento que gera recursos e milhares de empregos, como um segmento que tem             

a maioria de seus parques fabris obsoletos, fazendo-nos dependentes de outros.           

Seguindo com as sugestões, proponho um circuito nacional de pioneiros e           

empreendedores, que rode o Brasil formando parcerias em escolas públicas,          

universidades e entidades de classe como Câmaras de Indústria e Comércio,           

despertando um olhar apurado sobre o tema.  

Acredito que possam ser encontrados “embaixadores” capacitados para tal         

atividade. Precisamos construir o novo com base em nossas nobres referências,           

indo na contramão da afirmação da professora Ana Maria Santos: “os tempos            

modernos nos trazem o novo, o qual, somos reféns e não temos referências”. Um              

país precisa valorizar e reconhecer a sua história, precisa ter uma boa autoestima             

para cair e seguir em frente, suportando dificuldades e vislumbrando um futuro            

próspero e mais justo. 
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Dinâmica global de comércio e investimentos e o 
pioneirismo no Brasil. 

Vítor Citrangulo de Campos 

 

Resumo:  

A partir da segunda metade do século XX nos deparamos com a celeridade de              
mudanças nas cadeias globais de valor. No entanto, o panorama educacional           
brasileiro não tem acompanhado tal rapidez, o que nos faz considerar a inserção do              
tema empreendedorismo na educação. Para promover a adaptação e sucesso do           
país neste novo modelo, é indispensável olhar para a educação de uma forma             
inovadora, na efetiva formação de cidadãos que, independentemente de suas áreas           
de atuação, sejam empreendedores.  

 

O estudo dos pioneiros e empreendedores brasileiros revela muitos aspectos          

em comum entre os atores da criação e da transformação na indústria nacional. A              

maior parte destas características – que nestes homens são natas, em muitos dos             

casos – dizem respeito às habilidades do pensamento que podem ser treinadas e             

ensinadas. Poder-se-ia enumerar tais habilidades, como a destreza para o diálogo, a            

aptidão em agregar e motivar pessoas, a persistência, a clareza de objetivos, a visão              

a longo prazo, bem como a facilidade em lidar e superar frustrações e a              

competência em transformar as ideias em ações. Tais idiossincrasias são traços           

recorrentes em grandes líderes como Antônio Ermírio de Moraes e Ramos de            

Azevedo. 

No cenário econômico atual de crise, as atitudes mencionadas são de           

extrema relevância para a superação do momento, para o desenvolvimento e para a             

independência da nação, pois, ao empreendermos uma análise histórica, notamos          

que o Oeste Paulista em momentos adversos teve papel decisivo na retomada do             

crescimento industrial e autonomia do país. 

Ao realizarmos uma análise conjuntural das tendências de comércio e          

investimentos, fica evidente a crescente interdependência econômica existente entre         

as nações. O advento da tecnologia, que resulta em considerável melhoria nas            

condições de transporte e de telecomunicação, reduz distâncias geográficas e          
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estabelece novos padrões de produção e comércio através da fragmentação          

produtiva e da aceleração dos fluxos de comércio e investimento. 

Em consequência dos avanços tecnológicos assistimos uma proliferação dos         

acordos preferenciais de comércio entre nações (ACPs). Entre os anos de 1950 e             

2010 destacamos três ondas de regionalismo 1. A primeira ocorreu na União           8

Europeia, seguida da que se iniciou na década de setenta, com os acordos do Nafta,               

Mercosul, Asean e APEC. E, em meados da década de noventa, a terceira onda              

marcada pela Rodada de Doha 2 da OMC. A partir deste último acordo as ACPs              9

crescem vertiginosamente (em torno de 600% - fonte WTO Secretariat). 

Historicamente, empreendedores brasileiros formam associações de classe       

para proteger o ambiente nacional. No entanto, numa parcela considerável desses           

empreendedores é patente a dificuldade para interagir com o ambiente internacional.           

Assim, notamos uma divergência entre o cenário brasileiro e o cenário mundial, no             

qual aquele rema na contramão das tendências de acordos comerciais. Tais           

dificuldades permeiam os ambientes culturais, linguísticos e de percepção da nova           

cadeia global de valor.  

Alexander Osterwalder, em seu livro Bussiness Model Generation (2010),         

ensina que um modelo de negócio pode ser descrito através de nove componentes             

básicos, a saber: segmentos de cliente, proposta de valor, canais, relacionamento           

com clientes, fontes de receita, recursos principais, atividade chave, parcerias          

principais, estrutura de custo. Os elementos mencionados demonstram a lógica pela           

qual uma organização pretende gerar valor. Nesta obra poder-se-á encontrar uma           

ferramenta útil, o Quadro em Branco (CANVAS) do modelo de negócio. Mencionado            

Quadro reúne os nove componentes, estes, por sua vez, delimitam as quatro            

principais áreas de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade          

financeira. Através dos componentes supracitados, o Quadro – que funciona melhor           

quando impresso em uma grande superfície – permite criar imagens de um modelo             

81 Inicialmente o regionalismo existe numa esfera intrarregional, como é o caso da União Europeia, por                
exemplo. No entanto, com o passar dos anos, tais acordos foram se expandindo entre as regiões, como                 
é o caso do Nafta e, atualmente, os acordos formados na OMC. 
92 A Rodada de Doha são negociações que pretendem diminuir as barreiras comerciais existentes entre               
países em desenvolvimento. 
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de negócio para que vários grupos de pessoas possam rascunhar e discutir juntos             

os seus elementos, com anotações em notas adesivas (Post-It) ou marcadores. 

Trata-se, portanto, de uma ferramenta prática que estimula as habilidades          

necessárias para a formação de líderes e empreendedores, como entendimento,          

discussão, criatividade e análise. O método aludido pode ser utilizado não somente            

no ambiente de trabalho, mas, outrossim, no ambiente familiar e nas escolas,            

sobretudo na educação infantil.  

Içami Tiba em seu exitoso livro Quem ama, educa (2002) menciona que o             

verdadeiro líder é aquele que ama seus liderados, e como prova de dito amor os               

educa extraindo o que eles têm de melhor em benefício da sociedade,            

consequentemente, fazendo-os crescer com este processo. 

Unir esforços por uma nação bilíngue é uma necessidade patente, posto que            

muitos dos grandes empresários encontram dificuldades para expandir seus         

negócios fora do ambiente nacional, por conta da já mencionada barreira linguística,            

esta que, por sua vez, traz consigo a barreira cultural. Tal obstáculo, existente em              

nosso país por conta de uma educação deficitária – tanto no ensino de língua              

estrangeira como em outros aspectos, posto que a educação pública está aquém            

das perspectivas mundiais –, representa uma dificuldade em encontrar profissionais          

aptos para conduzir uma atividade exportadora ou importadora nas empresas. 

Entidades como o SESC (Serviço Social do Comércio), por exemplo,          

representam uma possível alternativa para tal empasse educacional. Mencionada         

entidade poderia cooperar para a integração de crianças e jovens em atividades que             

despertem a curiosidade pelo aprendizado de línguas estrangeiras e por práticas           

empreendedoras. O espaço do SESC também pode ser utilizado para levar para o             

interior e para fora do estado exposições que versem sobre casos de sucesso no              

âmbito do empreendedorismo para fomentar o interesse e propiciar a busca por tais             

saberes por parte de jovens e crianças, como é o caso da exposição “Escritório              

Ramos de Azevedo: A Arquitetura e a Cidade”, com o intuito de despertar o espírito               

empreendedor nos visitantes desta instituição. 

É sabido, desta feita, que uma sociedade envolvida com a pedagogia           

empreendedora consegue transformar mais cidadãos em protagonistas do processo         

de transformação, garantindo a estas pessoas um sentimento de vida significativa.           
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Tal transformação tem base, primeiramente, na família, por conseguinte, na escola e            

no trabalho. Por intermédio de uma análise crítica das cadeias globais de valor,             

deve-se fomentar a observação, comparação, prospecção e imaginação através de          

projetos empreendedores ligados à realidade de cada uma das esferas          

mencionadas. Para tanto deve haver a valorização da educação fundamental,          

sobretudo nos saberes relacionados ao empreendedorismo (com uma possível         

utilização do mencionado método CANVAS), fomentando uma educação voltada ao          

mundo, portanto, preocupada também com o ensino de línguas estrangeiras. Agindo           

dessa maneira será possível influenciar a visão de futuro dos agentes sociais. 
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