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Como presidente do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo 
(IFL-SP) em 2020, coube a mim a honra e a felicidade de prefaciar a 6a edição 
do livro e e-book Um Pequeno Passo para a Liberdade. Assim como nas demais 
edições, a publicação anual do IFL-SP segue o mesmo tema do Fórum Li-
berdade e Democracia, sendo complemento deste em forma e em conteúdo. 

“Pioneirismo: os indivíduos que mudam o mundo” é o assunto a respeito 
do qual decidimos nos aprofundar nessas duas iniciativas do IFL-SP. Nas pró-
ximas páginas, o leitor irá conviver com histórias de grandes indivíduos, pro-
tagonistas de suas próprias vidas cujos legados transformaram positivamente 
a humanidade. Vamos compartilhar exemplos de livre iniciativa, de criativida-
de, de resiliência e de empreendedorismo cujos aprendizados são tão atuais 
quando no período em que ocorreram. Do mesmo modo, nos dias 1o, 2 e 3 
de setembro, quando haverá a transmissão on-line do 7o Fórum Liberdade e 
Democracia, estaremos com mais de 15 palestrantes de renome nacional e 
internacional para debater e nos inspirar com suas histórias de pioneirismo. 

Além disso, nesta edição do Pequeno Passo para a Liberdade, o leitor poderá 
se aprofundar em algumas das metodologias mais modernas de gestão para 
potencializar também o seu próprio impacto. Esse formato inédito na série 
é um convite para inspirar os leitores à ação, com técnicas práticas de como 

Pioneirismo:  
os indivíduos que 
mudam o mundo

Cesare Rollo Iacovone
Presidente IFL-SP.
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implementar design thinking, open innovation, gestão de analytics, modelagem de 
negócios, entre outros. Paralelamente, no 7o Fórum Liberdade e Democracia, 
o público irá participar dos workshops práticos, como o realizado nas parcerias 
inéditas com a eNext, uma das maiores referências de marketing digital no 
Brasil, e com a SOAP, uma das maiores referências em apresentações do país. 
Aproveito a oportunidade para agradecer ao Gabriel Lima, e a todo o time 
da eNext, assim como ao Rogério Chequer, e todo o time da Soap, tenho 
convicção de que é o início de longas parcerias de sucesso.

Também será inédita em nossa publicação anual a distribuição por meio 
do formato e-book, que traz mais conforto aos leitores contumazes e facilidade 
de acesso para aqueles que ainda não conhecem a obra. Nesse contexto, a 6a 
edição do Pequeno Passo para a Liberdade será distribuída em formato e-book 
a todos aqueles que garantirem seus ingressos para o 7o Fórum Liberdade e 
Democracia, aumentando exponencialmente o impacto gerado pelas ideias 
aqui compartilhadas. 

Como é de costume, convidamos uma pessoa próxima ao Instituto para 
também contribuir com um artigo, e, nessa 6a edição, temos a honra de con-
tar com um convidado especial, Alexandre Ostrowiecki. Em artigo inédito, 
Alexandre compartilha sua visão sobre a essência do pioneiro, tendo como 
exemplo o seu sócio, Renato Feder. Alexandre e Renato possuem uma histó-
ria empresarial de grande sucesso, tendo transformado a Multilaser, empresa 
familiar de reciclagem de cartuchos de impressora em um dos principais ne-
gócios do setor de eletrônicos no país. Adicionalmente, fundaram o Ranking 
dos Políticos, organização sem fins lucrativos cujo trabalho excepcional lide-
rado por Renato Dias, tem conseguido trazer mais transparência e accountabi-
lity a classe política e revolucionando a maneira como o cidadão brasileiro se 
relaciona com seus representantes.

Gostaria de agradecer sua participação neste livro e e-book, e também 
agradecer ao seu apoio ao Instituto.

Aproveito o espaço dos agradecimentos para parabenizar e agradecer às 
pessoas que tornaram a obra uma realidade. Muito obrigado Ariel Mehler e 
Stéfano Frontini, pela liderança na organização impecável dessa edição, assim 
como às integrantes do time do livro e e-book, Camila Veit e Romina Col-
menares; David Feffer, pelo seu contínuo apoio ao IFL-SP; Helio Beltrão, pelo 
apoio contínuo ao Instituto e parceria de sempre com LVM e Instituto Mises 
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Brasil; Jayme Garfinkel, pelo contínuo apoio ao IFL-SP e participação nesta 
edição do Fórum; aos novos parceiros que tem sido essenciais ao trabalho 
do Fórum, Juni, Netshow.me e Allidem; à Atlas Network, um dos princi-
pais think thanks globais do movimento liberal, que de maneira inédita nos 
apoiou nessa edição do Fórum; ao Instituto Ling, Santé e a todos os demais 
apoiadores do instituto; a todos os associados que contribuíram com artigos; 
e a todos os diretores e gerentes que durante 2020 investiram conosco o seu 
tempo na construção dos resultados desse ano. E, claro, a todos os honorários 
que contribuíram ao longo da jornada do Instituto e que deixaram o legado 
para o IFL-SP estar cada ano mais sólido na formação de jovens comprome-
tidos com um Brasil mais livre e próspero.

Pioneirismo é um tema que nos remete ao ponto de partida do pensa-
mento liberal, ao trazer foco à “menor minoria do mundo”: o indivíduo.1 Ele 
é a força motriz da humanidade, todo e qualquer progresso que conquistamos 
é devido a sua capacidade de (re)construção da realidade. O reconhecimento 
e o respeito àqueles que tomam riscos e avançam positivamente a sociedade, 
em conjunto com a liberdade de criar e empreender, são fatores determinan-
tes para a prosperidade. Nossa proposta temática vem com o objetivo de trazer 
mais consciência das pessoas ao fato.

Nesse contexto, em um período quando muito se debateu a respeito dos 
direitos humanos, vale um esclarecimento a respeito do conceito. Direitos 
Humanos, como nos ensina Ayn Rand, são as condições essenciais que todo 
homem requer para sua própria sobrevivência. Na definição da autora: “Para 
viver no planeta Terra, é de seu direito [do homem] pensar com sua própria 
mente, agir de acordo com seu próprio julgamento livre, de trabalhar por 
aquilo que valoriza e de poder usufruir dos frutos de seu trabalho”. 

Dito de outra maneira, para sua existência como ser humano, o homem 
necessita do direito à Vida, da Liberdade e da Defesa à Propriedade Privada. 
Adicionalmente, para a garantia desses direitos fundamentais, o pensamento 
liberal nos ensina que é preciso a organização da Justiça sob a égide da Lei, 
conceito conhecido como Império da Lei, e difundido popularmente com a 
frase “todos são iguais perante a Lei”. Não por acaso, Vida, Liberdade, Defesa 

1 Seminário dado em The Ford Hall Forum, Boston em 17 de dezembro de 1961, 
por Ayn Rand, baseado em seu livro Capitalism: The Unknown Ideal [Capitalismo: o 
Ideal Desconhecido] p. 61.
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à Propriedade Privada e ao Império de Lei são os valores que norteiam o  
IFL-SP e as lideranças que formamos. Esses são os direitos de que todos pre-
cisamos, inclusive os distintos indivíduos conhecidos como “pioneiros”. 

No entanto, o Estado brasileiro impõe uma série de entraves que preju-
dica a livre iniciativa de novos e potenciais pioneiros, que desejam melhorar 
nossas vidas com suas invenções e empreendimentos, e consequentemente 
nos remove de um ou mais desses direitos fundamentais. Precisamos libertar 
o País das algemas dos impostos, das bolas de ferro da burocracia e do véu 
da insegurança jurídica. A necessidade é premente, pois somente assim vamos 
seguir no caminho da prosperidade e da garantia dos direitos fundamentais de 
todos os indivíduos.

No 12o aniversário do IFL-SP, vivemos talvez um dos contextos mais 
complexos de nossa história. O ano de 2020 nos entregou ao caos, que, como 
todas as crises, trouxe consigo a oportunidade da transformação e do cres-
cimento. Além de grandes desafios, o cenário atual está nos ajudando a nos 
reconectar com verdades universais tais como: a importância da formação de 
pessoas na construção de uma sociedade mais livre e próspera, a lembrança 
que a força criativa do indivíduo é nossa única fonte de soluções e a necessi-
dade urgente de formar mais lideranças pautadas em valores. 

Apesar dos grandes desafios estamos nos guiando pelas oportunidades e 
reflexões que os novos tempos trouxeram, e seguimos confiantes que, graças 
aos esforços conjuntos de todos aqueles citados aqui, o Instituto continua cada 
vez mais forte no cumprimento de sua missão. 

Boa leitura!



Todo ano, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) 
reúne seus membros para compor o livro Um pequeno passo para a liberdade 
com o objetivo de compartilhar conhecimentos dos próprios membros do 
Instituto para estudantes, empresários, empreendedores, figuras públicas e bra-
sileiros em geral que lutam todos os dias para o progresso de nosso país. 

Esta obra nasce conectada ao tema do maior projeto do IFL-SP,  
o Fórum Liberdade e Democracia, que está em sua sétima edição. O assunto 
deste ano é “Pioneirismo: os indivíduos que mudam o mundo”.

A palavra pioneiro, ou pionnier, do vocabulário francês antigo, tem ori-
gem no século XVI. Era usada para definir os soldados de infantaria que, lite-
ralmente, marchavam à frente de seu regimento com o intuito de abrir novos 
caminhos, preparar estradas de terra e cavar trincheiras para que as tropas 
pudessem entrar em novos territórios. 

Mais tarde, a palavra pioneer foi adotada pelos ingleses com o mesmo 
significado. No entanto, foi Francis Bacon (1561-1626), 1o visconde de St. 
Alban, filósofo inglês, estadista, cientista, advogado, jurista e autor dos mé-
todos científico e empírico, nos quais a experiência e a evidência têm papel 
fundamental para a construção do conhecimento, quem primeiro utilizou 
explicitamente o termo “pioneiro” em registro escrito. Foi usado como uma 

Introdução

Stéfano Helou Frontini
Graduado em Engenharia de Produção pelo Instituto Mauá de 
Tecnologia, pós-graduado em Direito do Mercado Financeiro e 
de Capitais pelo Insper, sócio da Fintech a55, Gerente da Obra e 

Associado do IFL-SP. 

Ariel Mehler
Graduado em Engenharia de Produção pelo Instituto Mauá de 
Tecnologia, pós-graduado pela FGV MBA – foco em finanças –, 

diretor industrial da Adatex S.A. e Diretor de Formação do IFL-SP.
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metáfora, em seu livro The advancement of learning, de 1605, segundo o Oxford 
English Dictionary (OED).

Seus trabalhos estabeleceram e popularizaram metodologias indutivas, 
que afirmam que a ciência como conhecimento só pode ser derivada a partir 
dos dados da experiência para investigação científica.

Apesar disso, John Locke (1632 -1704), filósofo inglês conhecido como 
o “pai do liberalismo”, é considerado o principal representante do empirismo 
britânico. É importante frisar que Bacon foi um de seus principais influencia-
dores. Mesmo assim, Francis Bacon foi o verdadeiro pioneiro do empirismo e 
do método científico durante o Renascimento inglês.

A origem do termo pioneirismo como conhecemos hoje, estabeleci-
da por Bacon, lembra-nos de que boas ideias, protagonismo e pioneirismo 
desenvolveram a sociedade ao longo dos séculos. O IFL-SP acredita nisso 
e, por esse motivo, todos os anos, nós, do IFL-SP, organizamos um espaço 
que fomenta as mudanças necessárias para obter uma sociedade mais prós-
pera e mais livre. 

Já passaram pelo Fórum nomes como Peter Thiel, Paulo Guedes, Gui-
lherme Benchimol e Nassim Nicholas Taleb, entre outros. Debatemos sobre a 
construção de uma sociedade mais aberta, a liberdade para empreender, o pa-
pel da inovação e da tecnologia nessa transformação e muito mais. Em 2019, 
mais de 2 mil pessoas estiveram presentes no Fórum e outras 85 mil foram 
alcançadas digitalmente. Neste ano, através do formato 100% digital, o impac-
to do Fórum será ainda maior. Desse modo, explicaremos como os agentes de 
mudança trazem oportunidades e promovem a liberdade frente ao inevitável 
progresso humano e tecnológico, desenvolvendo milhões de indivíduos atra-
vés de novas ferramentas. 

Os pioneiros trilham caminhos alternativos, deixam um legado na forma 
de conhecimento e inspiração, que fomentam, exponencialmente, a propa-
gação de ideias, serviços e produtos, trazendo progresso econômico, social, 
cultural e ambiental para a humanidade. Assim, buscamos transmitir o pen-
samento pioneiro e instigar a motivação a diversos líderes, empreendedores, 
gestores e jovens em período de formação, no intuito de impactar mais e mais 
a sociedade brasileira.

O pioneiro é o primeiro a colocar em prática uma ideia que se transforma 
em produto, processo ou serviço e sente as mesmas dores do empreendedor 
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que luta dia a dia para viabilizar seu negócio, tornando-o útil. Nesse contexto, 
o Brasil destaca-se no agronegócio, através das utilizações pioneiras de com-
postos biológicos no controle de pragas de cana-de-açúcar; na integração da 
agricultura, da pecuária e da floresta; no uso de biocombustíveis (por exemplo, 
a mistura de etanol com gasolina, a fim de reduzir a emissão de poluentes; na 
medicina; e na internet, através da internet das coisas – internet of things (IOT) 
–, ao promovermos a comunicação entre aparelhos. 

Apesar desses destaques, o Brasil tem apenas um prêmio Nobel, o de 
Peter Brian Medawar. Nascido em Petrópolis, no estado do Rio de Janei-
ro, Peter tornou-se cidadão brasileiro e britânico logo em seu nascimento. 
Deixou o Brasil aos 13 anos para viver na Inglaterra, onde estudou Medi-
cina na Universidade de Oxford. Em 1933, foi convocado para alistar-se 
nas Forças Armadas de nosso país, mas, como não queria interromper seus 
estudos, deixou de lado a cidadania brasileira, o que para alguns justificaria a 
perda de seu mérito. Anos depois, conquistou, em 1960, o prêmio Nobel de 
Fisiologia por pesquisar o sistema imunológico dos animais e desenvolver 
um soro capaz de reduzir as chances de rejeição em transplantes de órgãos. 

Se comparamos com alguns outros países, os Estados Unidos conquis-
taram 385 prêmios Nobel. O Reino Unido obteve 132; a Alemanha, 108; a 
França, 69; a Suécia, 32; e Israel, 12. 

Por que o Brasil está no fim da fila? O que falta para que os brasileiros 
despertem para o pioneirismo?

Para ajudar mais brasileiros à desbravar o caminho para o pioneirismo, o 
IFL-SP organizou esta obra em duas partes. Na primeira parte, contamos a 
história de diversos pioneiros, como Benjamin Franklin, Adam Smith, os ban-
deirantes, Albert Einstein, Barão de Mauá, Marie Curie, Jim Simmons, Walt 
Disney, Ray Dalio, Elon Musk, Phillip Knight, Larry Fink e Sérgio Vieira de 
Mello. Tais pioneiros fizeram história e, apesar de serem de países diferentes e 
terem personalidades e gostos distintos, possuem ou possuíam características 
e valores muito semelhantes: perseverança; garra; “apetite” pelo risco; muito 
foco; e dedicação em seus sonhos. 

Essas pessoas tornaram-se referência em seus setores e pioneiros em suas 
conquistas. Por isso, nós do IFL-SP, com o objetivo de motivar o leitor para o 
pioneirismo, através de exemplos e histórias, entramos a fundo no porquê de 
tais personagens se tornarem pioneiros e líderes.
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Contamos suas origens, a história de suas infâncias, a educação, os detalhes 
sobre suas personalidades, como seus familiares tiveram papel fundamental 
para a criação de seus valores, suas formações acadêmicas e quais caminhos tri-
lharam em seus estudos e especializações para criarem tamanha ambição. Com 
essas definições, adentramos em suas trajetórias profissionais e quais as ações 
que os tornaram pioneiros, ressaltando quais foram as oportunidades e os desa-
fios que enfrentaram ao longo de suas vidas. 

Na segunda parte do livro e e-book, entramos em incríveis metodo-
logias e ferramentas de eficiência, produtividade, organização, governança, 
inovação, desenvolvimento de produto e desenvolvimento pessoal, para aju-
dar o leitor a se tornar um pioneiro ainda mais rápido com qualidades de 
um líder e enfrentar os desafios de mercado. Toyotismo, design thinking, scrum, 
open innovation, OKRs, dados & análises, business model, orçamento ideal, ne-
tworking, negociação e captação são algumas das ferramentas e metodologias 
mais importantes que qualquer pioneiro e qualquer empreendedor atual 
devem conhecer e se aprofundar.

Gostaríamos de agradecer profundamente à equipe do livro e e-book, 
Camila Veit Braune e Romina Colmenares, pelo excelente trabalho assim 
como à todos os participantes deste projeto que aceitaram o desafio em um 
ano difícil mas que ficará em nossas lembranças para sempre. O IFL-SP, ape-
sar da pandemia, aproveitou a oportunidade para lançar um livro e e-book 
inspiradores, com objetivo de formar pioneiros. Nas crises as grandes ideias 
aparecem e os grandes líderes se destacam! Agradecemos novamente a to-
dos que se dedicam para escrever artigos que chegarão nas mãos de muitos 
estudantes, empreendedores, líderes, executivos e pessoas que precisam desta 
inspiração neste momento para se tornar parte do pioneirismo brasileiro.

Convidamos a todos a desbravar o caminho para o campo do conheci-
mento, do despertar, do pioneirismo.

Boa leitura!



Do que é feito  
um pioneiro?

Alexandre Ostrowiecki
Formado em administração de empresas pela FGV, com MBA 

pelo Insper e OPM na universidade de Harvard. Foi fundador do 
Ranking dos Políticos e atualmente é CEO da Multilaser.

Se me pedissem para apontar um exemplo brasileiro de espírito em-
preendedor indomável eu diria, por observação direta factual, o nome do meu 
sócio Renato Feder. 

Aos 42 anos, pai de três meninos, administrador pela FGV, mestre em 
economia pela USP, quase doutor em administração, Renato teve papel fun-
damental na transformação da Multilaser. 

Ex-executivo, sempre teve a garra de empreender no sangue, vinda 
de pais e avós empreendedores. Durante os quinze anos em que foi co-
-CEO, a Multilaser deixou de ser uma pequena recicladora de cartuchos 
de impressora e transformou-se em uma das maiores indústrias do Brasil, 
com operações em todo o território nacional, duas fábricas, laboratórios 
na China e mais de três mil colaboradores. Filantropo, membro de di-
versas entidades assistenciais, ex-diretor voluntário de escola, empreen-
dedor em série que fundou startups educacionais, cocriador da escola 
Alef Paraisópolis. Largou tudo para ser assessor voluntário da secretaria 
de educação do Estado de São Paulo. Deixou um cargo de presidente de 
grande empresa, deixou muito dinheiro na mesa, deixou prestígio, foi 
ridicularizado por muita gente achando que ele tinha ficado louco. Nada 
o demoveu do seu objetivo. A clareza interna de aonde queria chegar 



                    |  PIONEIRISMO  |  WWW.IFLSP.ORG  |  E-BOOK

22
a p r e s e n t a ç ã o

e do que queria fazer gritava mais alto que qualquer ruído de opiniões 
dos outros. 

Esse movimento abriu portas. Com o trabalho de assessor voluntário, 
colocou um pé na educação pública e no seu sonho de transformar a vida 
de milhões de crianças por meio da educação. Fez muitos contatos. Foi 
convidado para ser secretário de educação de dois Estados e aceitou o con-
vite do Paraná. Atualmente ele impacta diretamente mais de um milhão de 
crianças, implantou gestão de primeira linha na secretaria, colocou as crian-
ças em aulas virtuais antes de qualquer outro Estado, antes até da maioria 
das escolas particulares. Os alunos do Paraná, graças a Renato e sua equipe, 
perderam exatamente zero dia de aula devido à pandemia. A qualidade me-
lhorou tanto que dezenas de milhares de famílias paranaenses abandonaram 
as escolas particulares para matricular seus filhos na escola pública. O Estado 
atraiu muito mais famílias do que qualquer outro. O trabalhou chamou 
tanto a atenção que Renato foi recentemente convidado para ser ministro 
da educação, pouco mais de dois anos desde que deixou a presidência da 
Multilaser. Acabou recusando, para completar sua missão no Paraná, antes de 
seguir para novos projetos. 

Tudo isso vivendo a vida plenamente, não deixando de lado família e 
amigos, de divertir-se, de aproveitar o melhor da vida. A seguir, uma pequena 
passagem real da vida de Renato que ilustra de qual material são feitos os 
grandes empreendedores.

Um belo dia, aos vinte e poucos anos de idade, Renato ficou sabendo 
de um treinamento nos Estados Unidos dado pelos fuzileiros navais da ma-
rinha americana. Na hora, ele pensou: “Por que não?”. Pegou um avião, foi 
para a Califórnia e me descreveu a seguinte rotina diária: “Acordar quatro 
e meia da manhã, corrida, flexões, abdominais, corrida, rastejar na lama. 
Comer uma fatia de pão velho, corrida, rastejar, carregar peso o dia inteiro. 
Receber gritos e insultos no ouvido, correr mais, comer quase nada, qua-
se nenhuma parada para descanso. Corrida da noite até umas nove horas. 
A trilha termina, finalmente. Na nossa frente o mar. Não tinha mais para 
aonde ir. Pensei aliviado que a tortura tinha chegado ao fim. O instrutor 
grita: ‘Nadando!’ e todos se jogam na água, de roupa e tudo, uns puxando 
os outros, todo mundo nadando no meio da noite e do frio. Chegamos a 
uma plataforma no meio do mar. Abdominais, flexões, ‘Nadando de novo!’. 
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Passamos a madrugada entre flexões e nados no mar. Cair exaustos no chão 
duro às duas da manhã, para dormir algumas horas e acordar de novo às 
quatro e meia para mais um dia desses.”

Apontei, espantado, que ele tinha pegado um avião e pagado para ter essa 
vivência insólita, e perguntei o que ele aprendera com isso. Renato respon-
deu: “Eu aprendi que posso fazer qualquer coisa.”





“O pioneiro, além de empreender, promove a transição de uma época 

para outra.”

 Jacques Marcovitch

A reconquista da Península Ibérica pelos reinos de Portugal e da Espanha 
foi concluída ao final do século XV, abrindo caminho para a era das grandes 
navegações. O local encontrava-se quase que totalmente controlado pelos 
islâmicos, desde o início da invasão dos resquícios do Reino dos Visigodos, no 
século XIII. Depois de aproximadamente sete séculos de lutas entre muçul-
manos e cristãos, o último capítulo desta saga foi escrito com a chegada dos 
espanhóis na Costa Sul da península, no Reino de Granada. 

Cristóvão Colombo presenciou a queda do último baluarte de resistên-
cia muçulmana no continente, e por uma circunstância histórica peculiar, o 
futuro descobridor da América não só presenciou o fim da saga da reconquis-
ta pelos cristãos, mas também se encontrou com Isabel, Rainha de Castela 
e Leão, durante as comemorações, após a rendição da cidade. Na ocasião e 
após diversas tentativas frustradas anteriores, Colombo finalmente convenceu 
a Coroa Espanhola a financiar sua expedição ao Novo Mundo. No ano de 

Raízes do pioneirismo 
brasileiro em vermelho, 

azul, verde e amarelo  
(1492-1693) 

Tomás Muylaert Arruda Botelho
Especialista em relações internacionais,  

formado pela Universidade de Windsor, é entusiasta  
em História mundial, Bitcoin e Energia solar.
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1492, o mesmo em que ocorreu a queda de Granada, ele chegou à América, 
dando início à era das grandes navegações.

Os reinos da Espanha e Portugal tinham na expansão territorial um po-
deroso instrumento na busca por reconquistar territórios perdidos e restituir 
a fé católica. O imaginário do povo ibérico durante os séculos de lutas con-
tra os invasores, aliado ao espírito messiânico da divina providência, um dos 
dogmas da Igreja Católica, naturalmente lançou os conquistadores ao mar. 
A geografia era fatídica e cercada por água, com exceção da fronteira dos 
Montes Pirineus com o Reino da França, também católico. Dessa forma, a 
única rota de expansão disponível era através do Atlântico, rumo à conquista 
de terras no além-mar e numa busca improvável de lugares tão longínquos 
quanto desconhecidos. 

Para os líderes das expedições, quando retornavam a salvo para suas na-
ções, as recompensas eram generosas financeira, social e espiritualmente. No 
âmbito financeiro, as benesses vinham na forma de dotes reais de exploração 
do território, no comércio de mercadorias e na exploração dos direitos so-
bre determinadas rotas comerciais. Socialmente, os exploradores receberiam a 
honra da conquista através da acareação de títulos de nobreza, que representa-
vam o maior prêmio de todos. Já no aspecto espiritual, eram premiados com 
indulgências papais, além da fama nacional. 

O maior objetivo das navegações era encontrar o almejado Caminho das 
Índias. Sabia-se da existência de tal destino, porém, o valor do usufruto seria a 
possibilidade de extinguir o quase total monopólio do comércio de ricas es-
peciarias das mãos de comerciantes islâmicos, que apesar de tolerarem algum 
mercado esporádico, limitavam a oferta e retinham a maior parte dos lucros. 

A pobreza na Europa medieval era endêmica; e, por mais árdua e incerta 
que parecesse a vida a bordo de uma nau ou caravela portuguesa, as rações 
eram periódicas e previsíveis, desde que os navegadores fossem habilidosos 
no planejamento de suas rotas e contassem com a boa sorte dos ventos. O 
vinho também possuía um papel importante, razoavelmente seguro se com-
parado com a água plena, corriqueiramente contaminada. Era um “luxo” ne-
cessário para manter a tripulação disposta a batalhar diariamente contra as 
incontroláveis forças da natureza. Cada tripulante recebia cerca de 1,5 litro 
da bebida por dia de viagem, que também servia como um instrumento para 
o recrutamento de marujos: era um risco constante se deixar embriagar em 
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demasia perto de algum porto português e acordar em alto-mar como parte 
da tripulação.

Voluntariamente ou não, o povo ibérico se arriscava heroicamente por 
mares “nunca dantes navegados”, como descreveu Luís Vaz de Camões, o 
maior poeta e escritor lusitano da época e que tão bem retratou o período 
do encontro das Índias, em “Os lusíadas. Em 1848, sob as ordens do rei D. 
Manuel, após árduos e paulatinos esforços de mais de 80 anos de descobertas, 
finalmente, graças à expedição de Vasco da Gama, foi encontrada a rota direta 
para o tão almejado destino, ao contornarem a costa africana e ultrapassarem 
o até então instransponível Cabo das Tormentas, no extremo-sul do conti-
nente. Curiosamente, o acidente geográfico havia sido renomeado para Cabo 
da Boa Esperança, nome dado por D. João II, então rei de Portugal, ao ouvir 
sobre as dificuldades da travessia e o nome original do trecho, que era pouco 
convidativo aos objetivos exploratórios da monarquia. 

De fato, este foi o único motivo da parada estratégica e, provavelmente, 
nada acidental da frota portuguesa na parte sul do continente americano, 
naquela que era a segunda e mais estruturada tentativa de buscar especiarias 
nas Índias. Astutos, ao se distanciarem consideravelmente da costa africana 
e de suas já conhecidas calmarias equatoriais, os portugueses avistaram pela 
primeira vez o que chamaram de Terra de Vera Cruz. A descoberta foi deta-
lhadamente relatada na famosa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei português 
D. Manuel I, como Ilha de Vera Cruz. O futuro contador da feitoria de Goa 
fazia parte da comitiva de Pedro Alvares Cabral, que descobriu o Brasil no dia 
22 de abril de 1500. 

A porta dos sertões do Brasil

Oficialmente descoberto, nada mais natural que dar início a busca pelos 
bens mais escassos e valiosos da Terra, os metais preciosos. Na região norte, o 
clima seco e árido era pouco convidativo à exploração. Na porção sul dessas 
terras, a mata atlântica fechada e altas montanhas nas costas restringiam o 
acesso ao interior, porém um atrativo econômico era vislumbrado na árvore 
chamada de pau-brasil, que possivelmente inspirou o futuro nome da terra. O 
vegetal nativo das florestas tropicais, cuja resina pode ser usada no tingimento 
de tecidos na cor vermelha, foi o objeto do primeiro e breve ciclo econômico 
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da colônia portuguesa. As terras brasileiras foram divididas em capitanias, ex-
tensões de terra a partir do litoral cedidas a um donatário nobre, e que tinha 
como objetivos o povoamento, a defesa, a exploração e o desenvolvimento 
do território local. 

No início, a extração da madeira provinha de trocas comerciais com 
indígenas, mas rapidamente o maior negócio da capitania passou a ser a escra-
vidão, um mercado paralelo ao extrativismo da madeira, que acabaria por ter 
um ciclo mais duradouro e importante para a região. Os indígenas escraviza-
dos, sobretudo provenientes de tribos rivais dos tupis, eram transportados para 
outras capitanias no Nordeste, que careciam de demanda por mão de obra na 
incipiente indústria da cana-de-açúcar e seus engenhos. A capitania de São 
Vicente, atual baixada santista, foi fundada sob os alicerces da oferta oferecida 
pela massiva população indígena e pelo acesso facilitado ao interior. Com o 
passar dos anos, a região ficou conhecida como Porto dos Escravos; a alcunha 
continuou a ser usada mesmo após a inversão do fluxo, marcado pelo início 
do tráfico de negros africanos.

Em contrapartida, a harmonia entre portugueses e indígenas foi essencial 
no desenvolvimento da capitania, ilustrada pela miscigenação entre as etnias 
presentes, e resultando numa das verdadeiras dádivas da futura nação inde-
pendente que ali surgiria. As chamadas Entradas ou Bandeiras são o maior 
exemplo disso, consistindo de uma mistura de raças. A alquimia incluiu ho-
mens brancos (paulistas), mamelucos (filhos de homens brancos com mães 
indígenas) e, principalmente, indígenas (escravos ou domesticados).

Ao mesmo tempo, já se especulava, através de relatos indígenas, sobre a 
existência de um caminho coberto por trilhas e rios até uma civilização avan-
çada, que vivia em altas montanhas cobertas de gelo e era muito rica em prata 
e ouro. Numa das histórias relatadas, mesmo antes da criação do primeiro 
assentamento português em São Vicente, um pequeno grupo de náufragos e 
degredados1 supostamente lideraram uma expedição até o Peru, através das 
passagens indígenas por trilhas e rios. Levando quase um ano para realizar 
o percurso de ida e volta e supostamente liderando quase dois mil índios 
na expedição, estes singulares pioneiros, ao atravessarem o rio Paraguai no 

1 Degredados eram criminosos que eram deixados em territórios distantes para 
aprender a língua nativa e explorar o território então desconhecido. Eles serviam 
em outras expedições futuras como tradutores e informantes.
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caminho de volta, foram vítimas de uma emboscada armada por uma agressiva 
tribo local. Mesmo assim, apesar de perderem a maior parte de seus homens 
e espólios que comprovavam o seu feito, exibiam orgulhosamente a quem 
passasse pela costa alguns objetos feitos de prata, frutos de saques a alguns 
postos fronteiriços pertencentes ao império Inca, que ficava na fronteira entre 
a Bolívia e o Peru.

Não por acaso, a capitania de São Vicente foi agraciada a Martim 
Afonso de Souza, amigo de infância do rei D. João III e responsável pelas 
primeiras delimitações dos territórios ultramarinos portugueses. Dentro 
dos limites territoriais da capitania, foi estabelecida a primeira vila do 
Brasil, homônima, exatamente no local em que se iniciava uma das duas 
rotas da chamada trilha do Peabiru,2 que, ao partir de São Vicente e da 
Cananeia (atual divisa de São Paulo com o Paraná), supostamente levavam 
por trilhas e rios até o Peru. Ambas as localidades se encontravam dentro 
dos limites da capitania e eram os únicos acessos até as trilhas localizadas 
nas terras pertencentes a Portugal devido ao Tratado de Tordesilhas. O 
território português era então limitado a 370 léguas no sentido oeste da 
Ilha de Cabo Verde. Martim Afonso, capitão-mor e primeiro donatário, 
incentivado pelos relatos indígenas, acreditava que ali seriam os pontos de 
partida ideais para as futuras expedições rumo ao El Dorado.3 No entanto, 
para seu desgosto, não houve tempo hábil suficiente para uma tentativa 
bem-sucedida através do Peabiru. 

De maneira surpreendente, os espanhóis não conseguiram chegar ao Peru 
pelos caminhos mais óbvios: através da foz do Rio da Prata e do rio Amazo-
nas4 (ambos sob domínio espanhol). O feito histórico coube ao navegador e 
explorador Francisco Pizarro, em uma aventura ainda mais impressionante. Sua 
esquadra saiu da Espanha, atravessou o atlântico rumo ao estreito do Panamá, 
precisando transportar suas embarcações por terra até o então completamente 

2 Em tupi, a língua franca do continente sul-americano, Peabiru significa “cami-
nho gramado amassado”.
3 El Dorado é uma antiga lenda indígena da época da colonização da América e 
atraiu muitos aventureiros europeus, que falava de uma cidade que foi toda feita em 
ouro puro maciço. Apesar disso, os espanhóis encontraram de fato uma montanha 
de prata na Bolívia, na localidade de Potosí.
4 Os rios da Prata e rio Amazonas eram chamados na época de Dolce Mare ou Mar 
Doce, pois a foz de ambos era tão larga que se confundiam com o próprio oceano.
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desconhecido Oceano Pacífico, e de lá navegarem descendo a costa até o país 
andino. Foi um feito audacioso e conspícuo, que lhe rendeu glória e fama, 
subjugando com pouquíssimos homens um dos maiores e mais ricos impérios 
na América. Encontraram tanto ouro e prata que eventualmente alavancaram 
a Espanha ao status de superpotência mundial. 

Na capitania de São Vicente, sobrou o caminho, mas já não mais havia 
destino ou riquezas fáceis. Passada a euforia inicial, a exploração dos recursos 
naturais da capitania custou a engrenar, o que a tornou dependente sobretudo 
da agricultura de subsistência. Em constante conflito com diferentes tribos 
indígenas, principalmente as adversárias históricas dos tupis e com as quais 
os portugueses mantinham uma sólida aliança, um episódio marcante qua-
se extinguiu o povoamento e serviu para moldar as raízes do povo paulista. 
Conhecido como o “Cerco de Piratininga”, um pacto de tribos Tupinambás, 
incluindo membros previamente catequizados pelos padres jesuítas, se rebelou 
contra a aliança portuguesa e tupi. A defesa da vila de Piratininga (atual São 
Paulo) foi liderada pelo cacique Tibiriçá, cuja filha Bartira era casada com 
João Ramalho, considerado o primeiro paulista e o intermediário entre os 
interesses indígenas e lusitanos. Na defesa da vila recém-criada, genro e sogro 
combateram lado a lado com jesuítas, índios, mestiços e portugueses. A união 
conteve o avanço tupinambá e seu líder, Jaguaranho, morreu com uma fle-
chada no peito enquanto tentava invadir o pátio do Colégio Jesuíta, marco da 
fundação da cidade de São Paulo. 

O Peabiru, que antes ajudava no deslocamento dos indígenas, agora 
servia aos jesuítas, que tinham como missão papal catequizar os índios do 
novo mundo. Paradoxalmente, também era utilizado pelos sertanistas ou 
paulistas na busca por populações indígenas que pudessem ser escravizadas 
e pelo sonho ainda vivo da prospecção de jazidas de metais preciosos no 
imenso sertão inexplorado. 

O termo “bandeirantes” foi cunhado a partir dos nomes usados nas eras 
“sertanistas” e/ou “paulistas” como uma tentativa dos ricos cafeicultores pau-
listas da época de reescrever a história com uma narrativa mais popular e 
que incluísse as suas raízes. Eles utilizavam em grande escala os meios e os 
conhecimentos indígenas para sobreviver no clima variado do interior, se lo-
comovendo descalços pelas trilhas, algo que os tornava exímios exploradores 
e combatentes. Alguns deles atuaram em nome da Coroa Portuguesa para 
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neutralizar tribos agressivas e quilombos. O exemplo conhecido mais signifi-
cativo foi a expedição do bandeirante Domingos Jorge Velho, que conseguiu 
derrotar Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, após diversas tentativas 
malsucedidas por tropas portuguesas.

Os bandeirantes percorriam a pé, diariamente, enormes distâncias. Par-
tiam de São Paulo de Piratininga, na época um importante centro de povo-
amento da capitania e que futuramente viria a ser o maior centro urbano do 
Brasil. Dessa forma, São Vicente manteve sua tradição extrativista pioneira 
do interior, tornando-se uma das poucas capitanias em que a exploração não 
se deu apenas na faixa litorânea e na qual as expedições serviram como pro-
va de legitimidade da expansão do território brasileiro para muito além das 
fronteiras do Tratado de Tordesilhas. No século XIX, o próprio Barão do Rio 
Branco se utilizou de registros bem documentados de uma das bandeiras de 
Raposo Tavares, que percorreu mais de 10 mil quilômetros pelo interior do 
Brasil, levando mais de dois anos e meio para ser completada, justificando a 
reivindicação do Brasil por terras contra a Bolívia. Na ocasião, quando o pau-
lista retornou com cerca de 50 homens (de 1.142 indivíduos originalmente), 
diz-se que nem seu cachorro o reconheceu.

O último (e talvez maior) legado dos bandeirantes é justamente o 
seu objetivo primordial. No final do século XVII, o paulista Borba Gato 
encontra ouro nas chamadas Minas Gerais, o que alterou drasticamente 
os rumos da colônia. Na mesma época, a Coroa Portuguesa reestruturou 
a organização colonial, fundando a Capitania de São Paulo e Minas de 
Ouro. A onda migratória para esta região foi tão grande que os paulistas 
acabaram tendo o seu poder de influência minado paulatinamente, sobre-
tudo depois de perderem uma guerra contra os forasteiros conhecidos na 
época como emboabas. 

Em meio ao número de terra descobertas e do desenvolvimento do ciclo 
do ouro, importantes povoados que serviram de base para novos negócios 
apareceram no sertão paulista, auxiliares à massa populacional que buscava 
riqueza nas minas. Surgiram também as primeiras fazendas especializadas em 
gêneros alimentícios e que formaram o berço do comércio no Brasil, co-
mercializando para Minas Gerais itens básicos de sobrevivência, ilustrados na 
figura do tropeiro paulista. Tais povoados, mais tarde, se tornariam algumas das 
mais importantes cidades do país.



Um dos privilégios da minha geração (nascidos nos anos 1990) é poder 
refletir e se inspirar em pessoas à frente de seu tempo, que, muitas vezes com 
pouco, fizeram o inimaginável até então. Que se adiantaram e empreenderam, 
proporcionando o alto nível de conhecimento, tecnologia, conforto etc. que te-
mos hoje. Estou falando dos pioneiros nas mais diversas áreas do conhecimento, 
como Bill Gates, Marie Curie, Elon Musk, Albert Einstein, Leonardo Da Vinci 
e muitos outros. Teriam sido eles favorecidos por alguma circunstância? Pelo 
contexto? Pelo meio social? Pelas oportunidades que a vida lhes proporcionou? 
Caro leitor, infelizmente não tenho a resposta, mas o que aprendi é que nada 
adiantaria se todos eles não tivessem algo em comum: o conhecimento.

Gosto da ideia de me deixar influenciar pelos bons exemplos da história 
e, por mais que esta não seja linear, como corretamente diria Nassim Nicholas 
Taleb, acredito que a virtude nunca “sairá de moda”. 

Falando em virtude, tirei bons aprendizados da vida e da obra de Benja-
min Franklin. Não me recordo de tê-lo estudado na escola por mais de uma 
lição e, ainda assim, muito restrita a seus estudos com eletricidade e o famoso 
“experimento da pipa”.1 Lamentável, pois ele teria muito mais a me ensinar 

1 Em 1752, Benjamin Franklin empinou uma pipa com uma chave de metal, amar-
rada na linha, e a colocou para voar em plena tempestade. A partir desse experimen-
to, ele demonstrou que o raio é um fenômeno elétrico.
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e, se você, assim como eu, não tem tanto conhecimento sobre esse homem 
extraordinário, tentarei, humildemente, contribuir um pouco mais.

“A recordação da própria vida parece ser o mais próximo de 

vivê-la novamente.”2

Nascido de uma família muito simples e dotada de forte religiosidade, 
Benjamin Franklin cresceu sob a cartilha do não conformismo e convicto 
de que a felicidade se pautava na verdade, na sinceridade e na integridade da 
relação entre os homens. Seu pai, Josiah Franklin (1657-1745),3 era de origem 
inglesa e produzia velas de gordura animal. Casou-se duas vezes, sendo a se-
gunda esposa Abiah Folger (1667-1752)4 a mãe de Benjamin, além de nove 
filhos. Ben era o filho homem mais novo do casal e nasceu em Boston, na 
Nova Inglaterra, em 17 de janeiro de 1706.

Cada um de seus irmãos foi criado para atuar em diferentes ofícios; e 
Ben, por volta dos 9 anos de idade, havia sido encaminhado à Escola de Gra-
mática, pois era desejo de seu pai que ele se dedicasse aos serviços na Igreja. 
Condições financeiras não o permitiram concluir o ano e Benjamin foi en-
caminhado à Escola de Escrita e Aritmética, onde se destacou na primeira e 
reprovou na segunda. Seu pai trouxe-o de volta, aos 10 anos, para que pudesse 
lhe auxiliar na produção das velas. Apesar de o pai ter interferido um pouco 
no curso de sua vida profissional, Ben descrevia-o como um homem habi-
lidoso, dotado de profunda capacidade de compreensão e prudência. Fazia 
questão de receber em sua casa homens inteligentes e que repassassem a seus 
filhos exemplos do que era bom e justo. 

Visivelmente, Franklin não se empolgava no ofício do pai e, dois anos 
mais tarde (aos 12 anos de idade), este lhe enviou para trabalhar com seu pri-
mo com cutelaria, o que durou muito pouco. É importante mencionar que, 
toda moeda recebida por seu trabalho, Ben gastava na compra de livros, sen-
do sua primeira coleção as obras de John Bunyan, escritor da alegoria cristã  

2 FRANKLIN, Benjamin. Autobiografia. Tradução de Bruno Alexander e Thomaz 
Perroni. Campinas: Auster, 2019. p. 10.
3 https://www.history.com/topics/american-revolution/benjamin-franklin. Acesso 
em: 28 abr. 2020.
4 https://www.history.com/topics/american-revolution/benjamin-franklin. Acesso 
em: 28 abr. 2020.
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O peregrino (The pilgrim’s progress). Seu pai tinha uma pequena coleção de 
livros, muitos dos quais voltados a temas religiosos que, apesar de Benjamin 
Franklin tê-los questionado em diversos aspectos, inclusive a própria Reve-
lação, o tornaram um teísta convicto e, a meu ver, dotado de muita clareza. 
Evitava discursos que pudessem enfraquecer a opinião individual quanto à 
sua própria religião. Também enxergava que todas as religiões da época, e 
presentes nas colônias, tinham em comum a crença na imortalidade da alma, 
o dever de sempre fazer o bem e que todo crime será punido e a virtude será 
recompensada e, por isso, ele deveria respeitar todas as religiões. A partir des-
sa ideia, colaborou voluntariamente com várias instituições religiosas, muito 
embora não tenha frequentado rotineiramente nenhuma delas, pois possuía 
sua própria liturgia, denominada Articles of beliefs and acts of religion. 

Voltando aos seus 12 anos, seu pai finalmente percebeu que seu interesse 
era ler e escrever e o enviou para trabalhar como tipógrafo com seu irmão 
mais velho, James, em Boston e lá ficou até, mais ou menos, completar 17 
anos de idade. Durante esse tempo, além de aprender o ofício, aproveitava os 
intervalos para ler e melhorar seu conhecimento em aritmética e geometria. 
Leu também On human understanding, de John Locke; The art of thinking, de 
Antoine Arnould e Pierre Nicole; e Ditos e feitos memoráveis de Sócrates, escrito 
por Xenofonte. Como podemos observar, o garoto era dotado de peculiar 
curiosidade, já que, nos “Estados Unidos”5 da época, os livros não eram facil-
mente encontrados e a leitura não era um hábito comum.

Ao contrário da boa relação que seu pai tinha com o próprio irmão, que 
também chamava se Benjamin Franklin e cuja admiração o inspirou a dar 
o mesmo nome a seu filho, Ben e James desentendiam-se facilmente, o que 
também deixava sua mãe muito decepcionada. Naquele período, a tipografia 
de James publicava um jornal chamado New England Courant, e Benjamin 
queria poder escrever e publicar seus textos. Sabendo que seu irmão jamais 
concordaria, e sem silenciar sua vontade, o fez de maneira anônima e teve 
excelente aceitação. Quando revelou a verdade, sentiu-se subestimado por Ja-
mes. Discutiam muito e, não raramente, James batia nele, tratando-o de forma 

5 Em 1718, o que chamamos hoje de Estados Unidos da América era um território 
composto de 13 colônias controladas pela Inglaterra. O nome “Estados Unidos 
da América” só veio a ser oficializado meses após a Declaração de Independência, 
ocorrida em 4 de julho de 1776.
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tirânica, o que se traduziu em Ben como uma completa aversão por qualquer 
espécie de poder arbitrário.

Pouco tempo depois, James foi preso por publicar uma matéria que a As-
sembleia considerou ofensiva e, quando foi solto, ele e Ben voltaram a se desen-
tender, motivando Franklin a deixá-lo. Por não poder ficar em Boston, uma vez 
que, pelo ocorrido, o partido governante não simpatizava com ele e também 
por seu irmão ter denegrido sua reputação com todas as tipografias da cidade, 
planejou uma fuga com seu amigo Collins, chegando à Filadélfia em 1723. 

Recém-chegado, simpatizou-se logo com a cidade, arrumou um empre-
go na tipografia do Sr. Keimer e fez amizade com outros jovens que gostavam 
de ler e passar horas discutindo assuntos relevantes. Aos poucos, as notícias 
sobre sua astúcia foram sendo espalhadas por outras cidades, tornando-o co-
nhecido. Se dependesse dele, não retornaria a Boston, mas assim o fez em 
1724, carregando uma carta de recomendação do governador da província, 
que o admirava, e oferecendo-lhe oportunidades de sucesso, desde que seu pai 
concedesse permissão para trabalharem juntos, pois Ben era menor de idade. 
A princípio, Josiah recusou, mas pensou melhor e o apoiou. 

Benjamin Franklin passava muita confiabilidade, apesar de ainda muito 
jovem. Talvez por sua forma de argumentar e por ter muito evidente sua ideia 
de que pouco importa a origem: o que interessava era a felicidade, a virtude e 
a grandeza, convicções admiráveis e raras ainda nos dias atuais, que dirá naque-
la época, em uma colônia subordinada a seus colonizadores britânicos. Digo 
tudo isso porque, ao longo de toda sua história, pessoas de origens distintas e 
nos mais diversos contextos olham para Franklin como uma pessoa confiável, 
capaz de resolver seus problemas e de intermediar relações complexas, ainda 
que tenha atraído oportunistas (sempre há!), mas ele não era um tolo – quer 
dizer, aprendeu com a vida. O governante que lhe prometeu sucesso o levou 
para Londres em 1724 sob o pretexto de irem comprar material para que 
Ben abrisse sua própria tipografia e ele iria arcar com tais custos. Ao final, era 
apenas mais um governador que “queria agradar todo mundo e, tendo muito 
pouco a dar, oferecia expectativas”.6 Ou seja, era o famoso político vendedor 
de sonhos, o qual temos vários em Brasília. 

6 FRANKLIN, Benjamin. Autobiografia. Tradução de Bruno Alexander e Thomaz 
Perroni. Campinas: Auster, 2019. p. 61.
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Em Londres, Ben Franklin teve então que se virar. Trabalhou em duas 
tipografias, que lhe proporcionaram uma grande experiência. Ao não con-
cordar com alguma publicação que aparecia como serviço para a tipografia, 
Ben escrevia uma crítica e publicava. Vejam como ele trabalhava bem seu ma-
rketing pessoal, não tendo medo de desagradar a opinião alheia, expondo seu 
pensamento para a sociedade, o que funcionou muito bem. Tal atitude levou 
seu nome a diversos homens influentes na sociedade da época. Isso lhe per-
mitiu acessar informações e conhecimentos que, caso se intimidasse, não teria. 
Em todo trabalho que desempenhava, fazia questão de dar o melhor de si. Era 
diligente, dedicado, rápido e técnico, destacando-se diante de seus colegas. 

Cansado de Londres, retornou a Filadélfia em 1726 para trabalhar na loja 
de seu amigo Deham. Como já era de se esperar, dedicou-se muito, passou 
a estudar Contabilidade e, em pouco tempo, tornou-se perito em vendas, 
sobressaindo-se perante os demais. Com a morte de Deham, voltou a traba-
lhar com o Sr. Keimer e assumiu a coordenação da tipografia. A ideia de Kei-
mer era que Franklin conduzisse todos os trabalhos e treinasse toda a equipe, 
composta de mão de obra muito barata e rudimentar. Ninguém ali possuía 
experiência como tipógrafo, e Ben logo percebeu que a estratégia previa 
seu “escanteio” quando a equipe estivesse formada. Ainda assim, atuou como 
mestre e ensinou todo o ofício à equipe. Todos o respeitavam e o admiravam, 
e novas amizades com pessoas inteligentes e notáveis surgiram, como gover-
nantes, membros da Assembleia, políticos etc. Por um desentendimento, Ben e 
Meredith, um funcionário que o admirava, deixaram a tipografia e este o pro-
pôs sociedade em uma nova tipografia, com dinheiro emprestado de seu pai. 

Até que as máquinas chegassem, e eles pudessem efetivamente abrir o 
empreendimento, Benjamin foi chamado por Keimer para ajudá-lo na im-
pressão de papel-moeda para Nova Jersey. Esse me parece ter sido o momento 
em que Benjamin Franklin saiu da obscuridade e passou a ser efetivamente 
notado. Assim, acompanhou as autoridades públicas durante o processo de 
impressão do dinheiro e criou a primeira chapa de cobre do país, para gravar 
e imprimir; e seu nome chegou aos ouvidos de membros da Assembleia. Nes-
sa época também, em conjunto com um grupo heterogêneo de intelectuais, 
criou um clube que duraria 40 anos, o Juntos, que se reunia toda sexta-feira à 
noite para discutir e aprimorar a habilidade argumentativa. O clube era con-
siderado a melhor escola de moral, filosofia e política da província.
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Da amizade criada pelo clube, novos trabalhos para tipografia foram sur-
gindo. Desse modo, Ben passou a imprimir Pennsylvania Gazette, um jornal 
cuja qualidade se mostrava um diferencial. Era muito superior ao único jornal 
impresso na região naquela época. Além da qualidade da impressão, Benjamin 
escrevia artigos criticando governantes e a Assembleia, atraindo muito público 
e multiplicando o número de assinaturas. Seus negócios prosperaram de tal 
forma que ele o expandiu, abrindo “franquias” em outras províncias. Cada 
nova franquia era assumida por um bom funcionário que se tornava seu sócio 
e, após seis anos, era facultada a possibilidade de compra da unidade. Franklin 
comunicava-se muito bem e sabia como a necessidade de um diferencial era 
importante para concorrer no mercado. Ao ver um trabalho de baixa quali-
dade e, sabendo que poderia fazer melhor, ele ia lá e fazia. Foi assim ao criar 
designs e métodos argumentativos. Republicava textos de lei de uma maneira 
mais eficiente e clara que seu concorrente, conquistando o mercado local e 
sua clientela. Diante de alguma dificuldade, não se intimidava: ele resolvia. 

Dívidas apareceram, o que o fez alterar a sociedade algumas vezes, mas é 
notável que sempre agia com cautela, através de contratos que trouxessem segu-
rança jurídica para a relação dos sócios. Mesmo na ausência de técnica, ele bus-
cava aprender e trazia para si alguém dotado de maior nível de conhecimento. 

Ao não concordar com temas relativos à sociedade, escrevia projetos de 
lei, buscando mudar a realidade à sua volta e fazer da província um local me-
lhor. Foi também vítima de intervencionismo estatal. O Pennsylvania Gazette 
era entregue por distribuidores particulares, que ele mesmo contratava, e Ben 
foi proibido de continuar sob o argumento de que estaria subornando seus 
entregadores.

“É na juventude que plantamos nossos principais hábitos e pre-

ceitos. É na juventude que definimos a profissão, uma carreira e 

um casamento. É, portanto, nessa fase que se faz a educação da 

geração posterior.”7

Apesar da frase anterior ter sido retirada de um livro,7 ela poderia muito 
bem ter sido dita por meus pais, que sempre reforçaram que a educação (e não 

7 FRANKLIN, Benjamin. Autobiografia. Tradução de Bruno Alexander e Thomaz 
Perroni. Campinas: Auster, 2019. p. 104.
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apenas o ensino) é a fonte da virtude da sociedade e, parafraseando Ludwig 
von Mises, um dos meus autores favoritos, “ideias e somente ideias podem 
iluminar o mundo da escuridão”. Da mesma forma, Benjamin Franklin sabia 
da necessidade da expansão do conhecimento e da educação para a sociedade 
e, mais uma vez, de maneira pioneira, funda a primeira biblioteca por assina-
tura, proporcionando o acesso a livros e informações de maneira eficiente e 
barata à população. Isso foi fundamental para que a própria população criasse 
um sentimento de resistência à subordinação colonial e o tornasse apta a 
defender seus próprios direitos e privilégios. A ideia surtiu um efeito muito 
positivo, levando à criação de outras bibliotecas por todas as 13 colônias.

Em 1744, fundou a Sociedade Filosófica Americana e, por volta de 1749, 
elaborou uma proposta de educação para os jovens na Pensilvânia, criando 
uma instituição de ensino hoje conhecida como a Universidade da Filadélfia. 
A estrutura societária e a de governança do projeto eram impecáveis. Ben 
sempre se preocupou a descentralizar o poder para que não houvesse “conta-
minação” da instituição por parte de nenhum grupo.

“O pequeno sacrifício de uma vaidade hoje será bastante recom-

pensado mais tarde.”8

A essa altura, por volta de seus 25 anos, sabia de sua influência social e de 
como sua presença, em determinadas situações, poderia ser benéfica ou não. 
Sempre muito ponderado, não deixava que a vaidade se sobrepusesse ao que 
era melhor ou justo nem colocava de lado sua humildade. Como diria Ayn 
Rand, “quando um homem descobre que uma alternativa é boa, e outra má, 
não possui justificativa para escolher a mistura. Não pode haver justificativa 
para escolher qualquer parte daquilo que se sabe ser nocivo”.9 

Passou a estudar francês, italiano, espanhol e latim e criou um método 
intitulado “As 13 virtudes”.10 Tratava-se de uma lista de 13 virtudes que ele 

8 FRANKLIN, Benjamin. Autobiografia. Tradução de Bruno Alexander e Thomaz 
Perroni. Campinas: Auster, 2019. p. 111.
9 RAND, Ayn. A virtude do egoísmo. Traduzido por On Line – Assessoria em Idiomas. 
Porto Alegre: Ortiz/IEE, 1991. p. 97.
10 FRANKLIN, Benjamin. “The Project of Moral Perfection”. Disponível em: ht-
tps://theimaginativeconservative.org/2016/01/project-moral-perfection-autobio-
graphy-benjamin-franklin.html
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mesmo elaborou, com base na ideia de que aqueles hábitos que fossem con-
trários à virtude deveriam ser eliminados e os bons hábitos, adquiridos. Na 
qualidade de ser humano, cometia deslizes, mas sabia o que era o correto. 
Assim, andava com uma caderneta listando tais virtudes e trabalhando uma a 
cada semana até a última delas. “Como aquele que tem um jardim para cuidar, 
não tentava arrancar todas as ervas daninhas de uma vez só, pois isso estaria 
fora de seu alcance e energia, mas trabalhava num canteiro por vez e, acaban-
do um, passa para o segundo”.11

Recomendo fortemente a leitura da lista das 13 virtudes. Além de muito 
sensata, foi elaborada conforme uma lógica para que, a partir do desenvolvi-
mento de uma delas, se torne mais fácil o da próxima.

Foi também com essa idade que Benjamin publicou a primeira edição 
do Almanaque do Pobre Ricardo (Poor Richard’s almanac), cujo sucesso foi tão 
grande que continuou a ser publicado por mais 25 anos, em edições anuais, 
inclusive na Europa, e em diversas línguas. Tratava-se de um almanaque com-
posto por informações meteorológicas, astronomia e poemas, entre outros 
assuntos. Ao perceber que havia adesão por parte de uma população que não 
tinha condições para adquirir livros, passou a incluir, nas edições posteriores, 
textos informativos e formativos, incentivando o desenvolvimento da virtude, 
da frugalidade e da diligência. 

Naquele momento, o que chamamos hoje de Estados Unidos da Améri-
ca era uma colônia da Inglaterra e, como tal, quando esta entrava em guerra 
expunha a fragilidade do território. Preocupado com isso, Franklin escreveu 
um artigo intitulado “Pura verdade”, segundo o qual evidenciava a falta de 
defesa das colônias e a negligência governamental com que o assunto era tra-
tado. Junto com o artigo, elaborou uma proposta de lei para a formação de um 
exército voluntário e comandado por um corpo técnico. Tal atitude teve forte 
apoio popular e agradou muito o governador e o Conselho da província.

Nessa época, a tipografia já não o ocupava mais. Passou a se dedicar inte-
gralmente às questões públicas e a seus estudos com eletricidade. Por volta de 
1742, criou uma estufa doméstica (espécie de aquecedor) que funcionava de 
maneira mais eficiente e econômica que todas as tentativas até então realizadas. 

11 FRANKLIN, Benjamin. Autobiografia. Tradução de Bruno Alexander e Thomaz 
Perroni. Campinas: Auster, 2019. p. 119.
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Mais uma vez, dando um show de pioneirismo e marketing, escreveu um ar-
tigo explicando seu funcionamento e sua economicidade, aumentando suas 
vendas. Apesar de se demonstrar plenamente satisfeito com sua fortuna acu-
mulada, só não enriqueceu mais com suas invenções porque era contrário às 
patentes, sob o argumento de que, “conforme nos beneficiamos das invenções 
dos outros, deveríamos nos alegrar com a oportunidade de servi-los com um 
invento nosso, o que deve ser feito de forma gratuita e generosa”.12

Em 1751, dedicou-se ao projeto de um amigo na criação de um hospital 
na província, além de se envolver em projetos de lei para melhorias na pavi-
mentação das ruas e na iluminação local (em 1757). É impressionante como 
nosso inventor sempre encontrava uma oportunidade em melhorar algo, seja 
na parte burocrática ou quanto a invenções que trouxessem eficiência ao 
sistema! Quando da elaboração de um projeto de lei, havia sempre a preo-
cupação de que fosse aceito pela sociedade antes de ser levado à Assembleia. 
Ou seja, avaliava se a população estava de acordo com aquele serviço, quanto 
estaria disposta a pagar por ele e qual seria a melhor maneira de efetuá-lo. Não 
era simplesmente criar um fato gerador que justificasse um novo imposto a 
ser pago pela população a troco de nada. 

Ben Franklin observava o problema de modo peculiar, enxergando a 
solução e melhorando sua eficiência. Por exemplo, ao olhar as luminárias 
nas ruas, entendeu que o formato delas não as permitia serem econômicas: 
sujavam com facilidade. Então, inventava um novo modelo que solucio-
nava tudo isso.

O conhecido experimento da pipa, mencionado no início deste artigo, 
fez com que fosse reconhecido internacionalmente, recebendo, à época, o 
equivalente ao Prêmio Nobel. A partir de tal descoberta, inventou o para-
-raios, e seu feito foi publicado em diversos idiomas, rendendo-lhe outros 
prêmios e reconhecimento mundo afora. O mais interessante da mencionada 
invenção é o contexto em que ela ocorreu. Imaginem que, nesse momento, a 
Inglaterra ainda possuía fortes raízes cristãs; e um raio caído do céu significava 
a fúria divina. Portanto, se sua casa fosse atingida por um raio e pegasse fogo, 
muito provavelmente você seria um pecador e estaria pagando por isso. Com 

12 FRANKLIN, Benjamin. Autobiografia. Tradução de Bruno Alexander e Thomaz 
Perroni. Campinas: Auster, 2019. p. 160.
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o experimento, Ben Franklin provou que o raio era apenas um fenômeno 
natural, e não uma manifestação superior.13

Além do mencionado, foi responsável pela invenção das lentes bifocais, 
fundamentais até hoje, estudou as correntes oceânicas e a meteorologia e 
inventou um instrumento musical, a glass armonica (harmônica de vidro),14 
utilizada por Beethoven e Mozart para compor. Ademais, segundo o profes-
sor Gleaves Whitney, Ben Franklin é considerado o fundador do jornalismo 
americano, a primeira figura literária do país, o primeiro a escrever e publicar 
uma autobiografia e o único “pai fundador” dos Estados Unidos a ter assinado 
os quatro documentos que formaram o país, a Declaração de Independência, 
em 1776; o Tratado de Aliança com a França, em 1778; o Tratado de Paz entre 
Inglaterra em França, em 1782; e a Constituição Americana, datada de 1787.15 
Falarei um pouco mais a respeito ao final deste artigo.

“As melhores medidas de natureza pública, portanto, raramente 

são adotadas com base em sensatez, e quase sempre forçadas 

pela ocasião.”16

Seu bom relacionamento social e o alto conhecimento tornaram-no, em 
1753, diretor-geral dos Correios na América, sendo o único capaz de tornar 
a instituição rentável e remetendo renda líquida três vezes maior à colônia 
inglesa, função que lhe rendeu a honra de Mestre em Artes17 pelo College of 
London. No ano seguinte, os riscos de uma nova guerra com a França pre-
ocuparam as autoridades, e Ben foi convocado delegado da Pensilvânia para 
compor um grupo que se reuniria no Congresso das Colônias em Albany. No 
caminho para lá, ele traçou um plano de união de todas as colônias sob um 
governo único, visando a fortalecer a defesa do território. O plano, ao fim, não 

13 WHITNEY, Gleaves. “Benjamin Franklin: leader extraordinaire”. Disponível em: 
https://theimaginativeconservative.org/2011/09/benjamin-franklin-leader-extra-
ordinaire-gleaves-whitney.html.
14 Tradução livre.
15 WHITNEY, Gleaves. “Benjamin Franklin: leader extraordinaire”. Disponível em: 
https://theimaginativeconservative.org/2011/09/benjamin-franklin-leader-extra-
ordinaire-gleaves-whitney.html.
16 FRANKLIN, Benjamin. Autobiografia. Tradução de Bruno Alexander e Thomaz 
Perroni. Campinas: Auster, 2019. p. 177.
17 Equivalente ao grau acadêmico recebido pela conclusão de uma pós-graduação. 
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foi aceito,18 e implementou-se uma alternativa de constituição de um exército 
pelos governadores da província, que se tratava claramente de uma desculpa 
para a cobrança de um novo imposto. Franklin criticava fortemente a depen-
dência e a forma de administração da Inglaterra com relação à colônia. Tinha 
ciência de que seus governadores eram instruídos a não aprovarem qualquer 
ato que pudesse prejudicar a coroa, inclusive criação de impostos que pudes-
sem vir a prejudicar os ingleses da província, a menos que houvesse isenção 
expressa em lei para eles. 

De maneira similar ao pensamento exposto por Ludwig von Mises em 
seu livro As seis lições,19 Ben considerava que o plano de um partido político 
era muito diferente dos indivíduos que o compunham e que, ao alcançar o 
objetivo geral do partido em seguida, cada homem passava a lutar por seus 
próprios interesses. “As grandes questões mundiais, as guerras, as revoluções 
etc. são conduzidas e afetadas por partidos”.20

“A felicidade humana não é fruto de grandes e raras tiradas da 

sorte, mas, sim, das pequenas conquistas do dia a dia.”21

Além de diretor-geral dos Correios, Benjamin Franklin desempenhou 
outros papéis na vida pública, o que considera um dever civil para com a 
sociedade. Foi enviado à Inglaterra e, posteriormente, à França para obter fi-
nanciamento para as colônias e os obteve com sucesso; empenhou-se para im-
pedir a aprovação da Stamp Act;22 foi eleito membro estrangeiro da Academia 
Francesa; e foi escolhido delegado do Segundo Congresso Continental, entre 
outras funções. A lista de sua participação é bem extensa e, para fins deste 
artigo, gostaria de chamar a atenção brevemente para sua colaboração nos 

18 Embora não tenha sido aceito, seu plano de união das colônias influenciou forte-
mente a elaboração dos termos da Constituição Americana.
19 MISES, Ludwig von. As seis lições. Tradução de Maria Luiza Borges. 7. ed. São Pau-
lo. Instituto Ludwig von Mises, 2009. Capítulo VI, Sexta Lição, “Política e ideias”.
20 FRANKLIN, Benjamin. Autobiografia. Tradução de Bruno Alexander e Thomaz 
Perroni. Campinas: Auster, 2019. p. 131.
21 FRANKLIN, Benjamin. Autobiografia. Tradução de Bruno Alexander e Thomaz 
Perroni. Campinas: Auster, 2019. p. 173.
22 Tratava-se de uma proposta de imposto sobre todos os documentos jurídicos e 
comerciais impressos que circulavam pela colônia, os quais deveriam estar em papel 
timbrado e carimbados pelo Treasury Office da Inglaterra. 
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documentos que formaram os Estados Unidos. Como dito anteriormente, 
Benjamin Franklin foi o único pai fundador a assinar os quatro documentos 
que deram origem aos Estados Unidos, mas sua participação não foi mera-
mente uma assinatura. Ben, assim como os demais pais fundadores, conseguiu 
imprimir um sentimento de união sem que houvesse a perda da autonomia 
de cada estado. Manteve fortemente todo o seu princípio de vida, justiça e 
virtude e de fazer o bem e trazer confiabilidade e eficiência aos negócios. 

Além de ser um pioneiro no sentido restrito da palavra, ao inventar e 
descobrir informações de extrema relevância e que são utilizadas até hoje, 
inovou também na maneira de conduzir uma nação. Obviamente, ele não o 
fez de modo isolado, mas não podemos tirar seu mérito em tornar os Estados 
Unidos uma nação pioneira desde o princípio.

Considero que tenha falecido (17 de abril de 1790) satisfeito com seus 
feitos. Deixou um excelente legado e uma responsabilidade para as próxi-
mas gerações. 



Adam Smith (1723-1790) viveu no período do início da Revolução 
Industrial e, como um espectador privilegiado, publicou duas grandes obras 
durante a sua vida. O primeiro trabalho, ainda jovem, foi A teoria dos senti-
mentos morais (1759), uma exploração de como os seres humanos desenvol-
vem sentimentos morais, apesar da natural essência no interesse próprio. A 
obra sugere que a consciência surge nas relações sociais. A mais influente 
foi publicada depois – A riqueza das nações (1776), em que Smith, pioneira-
mente, desvenda o enigma do mercado. Ficou muito conhecido pelo con-
ceito de “mão invisível do mercado”, porque demonstrou que o ambiente 
de liberdade, onde os indivíduos podem exercer livremente suas pulsões 
individuais de propensão à troca, produz uma ordem harmônica e próspera 
da vida em sociedade. Pioneiro em suas ideias, à frente de seu tempo, Smith 
é considerado o fundador das ciências econômicas e o filósofo de referência 
do liberalismo econômico clássico, dado o grande legado em conhecimento 
que é referendado até a atualidade. 

A vida de Adam Smith 

Adam Smith nasceu na Escócia, em uma pequena cidade chamada Ki-
rkcaldy. Seu pai, também chamado Adam Smith (1679-1723), morreu pouco 
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antes de ele nascer. Foi promotor de justiça da Escócia e fiscal de alfândega, 
casado com uma moça de família rica e proprietária de terras. 

Smith estudou na Universidade de Glasgow, onde ficou fascinado pelas 
ideias do liberalismo clássico, do direito natural e da política. Foi graduado 
com louvor e, por volta de 1748, iniciou palestras sobre direito natural, liber-
dade de comércio e liberdades individuais. As palestras de Smith foram muito 
populares. A ênfase era no sistema de liberdade natural e no laissez-faire. Assim, 
conseguiu converter muitos dos principais mercadores às suas ideias. Inclusive, 
é provável que David Hume, filósofo moderno do Iluminismo, tenha assistido 
às palestras, e os dois se tornaram, assim, amigos leais, porque compartilhavam 
muitas ideias. 

A teoria dos sentimentos morais (1759) 

A primeira obra de Smith foi A teoria dos sentimentos morais, que, do 
ponto de vista filosófico, é sua obra-prima. Para Smith, uma das coisas mais 
importantes que o homem faz durante sua existência é desenvolver e ex-
pressar sua moralidade. Seus estudos demonstraram que as pessoas desenvol-
vem sentimentos morais ao longo de suas vidas. Quando nascem, não têm 
sentimentos morais. Crianças têm apenas vontades e desejos. À medida que 
amadurecem, no entanto, passam a ter um senso de moralidade cada vez 
mais sofisticado.

A teoria de Smith está embasada no desejo humano de ser bem-visto aos 
olhos dos outros e da sociedade. Smith explica como sendo uma necessidade 
humana de simpatia, não apenas um desejo de ser aprovado, mas também o 
desejo de ser aquilo que deve ser aprovado pelos outros ou de ser o que (nós 
mesmos) aprovamos em outros. Mediante essa característica humana, os sen-
timentos morais desenvolvem-se ao longo do tempo por um processo quase 
evolutivo, fruto de uma ordem espontânea nas livres interações sociais. 

Ordem espontânea 

Uma ordem espontânea é um sistema que surge como o resultado da 
ação humana de muitos indivíduos, e não da execução de um projeto de 
alguém. Portanto, é algo não planejado, mas que se traduz em uma ordem 
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que surge espontaneamente. A linguagem é um bom exemplo de ordem 
espontânea – os idiomas são um sistema relativamente ordenado. Contém 
regras de gramática, definições de palavras e pronúncias aceitas, mas não foi 
apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas que o inventaram ou o proje-
taram. Outro excelente exemplo de ordem espontânea são os ecossistemas. 
Se olharmos ao redor do mundo, podemos observar que os vários elemen-
tos dos ecossistemas parecem se encaixar – plantas e animais parecem bem 
adaptados para ter sucesso em seus ambientes particulares, e as várias partes 
produzem uma espécie de todo harmonioso. O maior exemplo de ordem 
espontânea de Smith será o mercado econômico, que Smith desenvolve 
melhor na próxima obra. 

O ponto central de Smith em A teoria dos sentimentos morais é que a mo-
ralidade humana é um sistema social que surge por inúmeras decisões, ações 
e interações individuais, mas sem nenhum plano central e sem um projeto 
prévio. A moral surgiu e tornou-se um sistema compartilhado de julgamento 
moral – que ninguém planejou, porém com o qual todos contribuem, reco-
nhecem e respeitam, e que é aplicado pelos membros da sociedade. 

A riqueza das nações (1776) 

Após sua teoria moral, Smith publicou A riqueza das nações, abordando o 
que era riqueza e o que havia permitido a alguns países crescer e prosperar. 
Contrapondo os pensadores mercantilistas da época, Smith enfatizou que o 
trabalho era a base da produção da riqueza e, fazendo uma relação com sua 
teoria anterior, afirmou que o vínculo social na sociedade não era resultante 
de um pacto social, mas produto de uma harmonia não intencional de inte-
resses individuais. 

Divisão do trabalho 

Pioneiramente, em meio à Revolução Industrial, Smith publicou que 
o principal fator para alguns lugares estarem prosperando era a divisão do 
trabalho, a especialização e o consequente aumento de produção – portanto, 
riquezas. Na época da publicação de sua obra, Smith foi muito questionado: 
e os recursos naturais? E a infraestrutura, a educação e a tecnologia? Smith 
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demonstrou que estas não eram precondições para a riqueza. Fatores como 
infraestrutura, educação e tecnologia eram, de fato, funções da riqueza, mas 
não os originadores da prosperidade. Em outras palavras, regiões que já gera-
vam riqueza conseguiam ter uma infraestrutura melhor, uma educação mais 
formal, e capitalizar os avanços tecnológicos. 

No século XVIII, a teoria econômica reinante era o mercantilismo, que 
sustentava que a riqueza consistia em ouro e outros metais. Assim, quanto mais 
ouro um país tinha, mais rico era; e, quanto menos ouro, menos rico. Smith, 
por outro lado, argumentava que a riqueza não consistia em pedaços de metal. 
A riqueza de uma nação consistia na capacidade de satisfazer as necessidades 
e os desejos dos indivíduos da sociedade. 

Desse modo, para aumentar a produção de uma nação e satisfazer a maio-
ria de pessoas, Smith defendia que a divisão do trabalho levava à especialização 
e à consequente produção cada vez maior. Elas eram capazes de satisfazer um 
maior número de pessoas. Assim, o grande aumento da quantidade na produ-
ção devido a divisão do trabalho seria o fator principal para as regiões gerarem 
mais riquezas e prosperidade. 

Mão invisível do mercado 

Além dessas contribuições, o maior legado deixado por Smith ainda é o 
conceito de mão invisível do mercado. Pioneiramente, Smith destacou a am-
pla cooperação e a interdependência que existem nos mercados – todos so-
mos dependentes uns dos outros para suprir nossas demandas. Os indivíduos 
têm, individualmente, fins ou propósitos, que são pessoais e locais. Assim, ao 
tentar alcançar seus fins pessoais e locais, os homens são levados a descobrir 
maneiras de servir outras pessoas. Portanto, a partir da humilde motivação do 
interesse próprio, o objetivo de ajudar os outros e a sociedade é alcançado. 

Os elementos centrais da mão invisível do mercado para Smith eram: 
1. Todos os indivíduos tomam decisões sobre seus próprios casos e sua 

própria vida com base em seu conhecimento local para alcançar seus 
objetivos; 

2. As pessoas precisam da cooperação voluntária de outras pessoas para 
alcançar seus objetivos, e isso necessariamente as leva a procurar ma-
neiras de oferecer serviços e produtos para cooperar; 
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3. A busca de satisfazer os próprios objetivos leva, inevitavelmente, as 
pessoas a beneficiar outras, mesmo que beneficiar os outros não seja 
parte de sua intenção original; 

4. Ao beneficiar a si mesmos são, assim, levadas a se envolver em ativida-
des que também beneficiam outras pessoas; 

5. Essa é a genialidade e o poder do argumento da mão invisível do 
mercado: Smith ofereceu um caminho para explicar como o conhe-
cimento limitado do indivíduo e seu interesse em benefício próprio 
leva a uma vantagem inadvertida para outras pessoas e para a sociedade. 

Explicado de uma outra forma, Smith argumenta em outra passagem mui-
to famosa de sua obra: “Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro 
ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração deles por seu 
próprio interesse. Nós nos dirigimos, não à humanidade, mas ao amor-próprio”. 

Smith, sabiamente, descreveu que os indivíduos nos mercados econômi-
cos certamente têm intenções de interesse próprio – querem melhorar sua 
própria condição – no entanto, costumam não ter intenções maiores com 
relação a um sistema geral de ordem de mercado. Os indivíduos só querem 
alcançar seus objetivos em cooperação com outros indivíduos também dis-
postos a seus próprios objetivos. Portanto, as tentativas descentralizadas dos 
indivíduos de alcançar seus propósitos levam ao desenvolvimento de uma 
harmonia na sociedade que pode até parecer, ilusoriamente, que tivesse sido 
tudo projetado anteriormente. 

Conclusão 

Adam Smith foi o grande pioneiro liberal, por romper com o pensamen-
to dominante da época, período de grande crescimento industrial, que sus-
tentava a existência de uma instituição forte (Estado) para controlar, organizar 
e proteger a vida social. Smith foi por outro caminho, considerando que os 
indivíduos estabelecem relações de convivência através do desenvolvimento 
de um sistema de valores e das relações de troca. Nesse contexto, a liberdade 
é muito importante, pois o desenvolvimento de uma sociedade consiste em 
uma infinidade de histórias feitas de livres iniciativas, de riscos assumidos, de 
mobilidade intelectual, geográfica e social. 
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Smith deve ser citado, principalmente no momento atual, porque em-
basou sua teoria na capacidade do homem, ainda que movido por interesses 
pessoais, em estabelecer um sistema de valores que permite a convivência 
pacífica e harmoniosa em sociedade. No entanto, ainda existem presunções 
de que o homem precisa ser governado e não é capaz de viver em uma socie-
dade livre. O maior feito de Smith foi descobrir, há 200 anos, que uma ordem 
espontânea surge quando as relações de troca são colocadas no coração dinâ-
mico da sociedade, junto aos mercadores e atores do desenvolvimento, em um 
ambiente de liberdade para livres iniciativas e livres associações e ausência de 
coerção entre os indivíduos e instituições. 



Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, foi o grande empreen-
dedor e inovador do Brasil no século XIX. Algumas empresas e alguns serviços 
que existem até hoje foram talhados pelo Visconde. Banco do Brasil, transporte 
ferroviário, iluminação pública, distribuição de gás e telecomunicações – o pri-
meiro cabo telegráfico ligando o Brasil à Europa foi instalado por ele.

Nascido em Arroio do Rio Grande em 1813, ficou órfão de pai aos 8 anos 
e mudou-se com 11 anos para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar como 
balconista em uma loja de tecidos do português Antônio Pereira de Almeida. Em 
1829 passou a trabalhar de caixeiro para uma empresa de importação e expor-
tação de Ricardo Carruthers, um inglês que na época era credor de seu antigo 
patrão. Em função das dívidas do português, seus bens passaram para Ricardo.

Com 23 anos, Irineu torna-se sócio-gerente de seu patrão. Nesta época, o fu-
turo empreendedor aprendeu contabilidade, inglês e os fundamentos do comércio 
internacional. Já em 1839 trouxe sua mãe, a irmã e a sobrinha para morar no Rio 
de Janeiro. Dois anos depois, casa-se com a sobrinha, e juntos tiveram 12 filhos. 

Pioneiro na indústria, nos transportes e nos serviços públicos

Em 1845 Irineu vende sua participação na empresa de Carruthers, e, com 
o dinheiro levantado, decide investir no setor industrial. Ele via a revolução 
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industrial como sendo o futuro do Brasil, à época uma sociedade rural e escra-
vocrata. Começou pela indústria naval, com o estaleiro Ponta da Areia.

Na década seguinte decide investir também no setor de transportes e 
serviços públicos, à época quase inexistente no Brasil. Em 1852 fundou Com-
panhia Fluminense de Transportes. No ano seguinte veio a Companhia de 
Navegação a Vapor do rio Amazonas, o primeiro serviço regular de transporte 
entre os diferentes pontos da Amazônia. À época, a navegação no Amazonas 
era um tema de soberania nacional. Enquanto o Brasil reivindicava livre trân-
sito nos rios da Prata e Paraguai, restringia o acesso ao Amazonas. O Império 
desconfiava dos interesses coloniais americanos na região,1 até então pouco 
povoada pelos brasileiros. Irineu já tinha o estaleiro, acabou comprando o 
direito de navegação na bacia amazônica.

Em 1854 criou a Companhia de 
Iluminação a Gás do Rio de Janeiro.  
A produção e canalização do gás foi 
uma invenção de William Murdoch, 
engenheiro escocês que trabalhou junto 
com James Watt, outro grande inventor 
britânico responsável por importantes 
inovações nos motores a vapor. À épo-
ca a iluminação pública era ineficiente, 
feita com óleo de peixe. A empresa co-
meçou como uma concessão de 30 anos 
feita pelo governo imperial. Hoje esta 
empresa pertence ao grupo espanhol 
Naturgy Energy Group S.A. 

A gravura, de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), ilustra como era a ilu-
minação pública no Rio de Janeiro antes do advento do gás. Dois escravos 
manuseiam o lampião suspenso no frontispício de uma casa na antiga Rua 
da Ajuda e o canjirão de óleo de baleia com o respectivo funil, preparam um 
candeeiro para servir à noite.

1 A abertura do rio Amazonas à navegação internacional e o parlamento brasileiro. Dis-
ponível em: <http://funag.gov.br/biblioteca/download/538-Abertura_do_Rio_
Amazonas_a_Navegacao_Internacional_e_o_Parlamento_Brasileiro.pdf>. Acesso 
em: 20 abril 2020.

Jean-Baptiste Debret (1768-1848)
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No livro Exposição do Visconde de Mauá aos credores de Mauá & C e ao públi-
co, publicado em 1878 pelo então Visconde de Mauá, o autor tece uma crítica 
à mentalidade anticapitalista de parte da sociedade da época. “Entre as compa-
nhias que criei foi esta uma das que mais prosperou: daí a guerra do costume. 
Desgraçadamente entre nós entende-se que os empresários devem perder, para 
que o negócio seja bom para o Estado, quando é justamente o contrário que 
melhor consulta os interesses do país”, diz Irineu ao abrir o capítulo sobre a 
história da Companhia de Iluminação a gás do Rio de Janeiro.2

Pioneiro no transporte ferroviário

Fascinado pelas invenções inglesas da revolução industrial, Irineu trouxe 
aquela que seria a inovação mais disruptiva do Brasil no século XIX: o trans-
porte ferroviário a vapor. O transporte ferroviário foi o responsável pelo de-
senvolvimento do interior do país. O café e o transporte ferroviário foram as 
molas propulsoras do desenvolvimento econômico durante a segunda metade 
do século XIX e a primeira metade do século XX. Várias cidades brasileiras 
existem hoje por estarem nas margens das ferrovias neste período.

Foi em 1854 que Irineu recebe do imperador o título de Barão de Mauá, 
ao inaugurar os primeiros 15 quilômetros de ferrovia ligando o porto Mauá à 
Serra da Estrela. Atualmente parte desta primeira ferrovia é usada pelos trens 
de subúrbio do Rio de Janeiro, através da linha Vila Inhomirim da SuperVia. 
Foi no início desta obra que o Barão pediu para o imperador Dom Pedro II 
fazer o primeiro buraco na terra, com uma pá de jacarandá e prata. Na épo-
ca, o trabalho manual era coisa para escravos. O gesto tinha um simbolismo: 
quebrar com a ideia de que o trabalho era vergonhoso e mostrar que seria a 
ferramenta para o desenvolvimento do país, aos moldes da Inglaterra. Isso fica 
claro no discurso de Irineu na inauguração da obra:

Vinte meses são apenas contados desde que Vossas Majestades 

honraram com as suas augustas presenças o primeiro acampa-

mento dos operários da companhia; coube-me então a distinta 

2 Exposição do Visconde de Mauá aos credores de Mauá & C e ao público. Mauá, Iri-
neu Evangelista de Sousa, Visconde de. Data de publicação: 1878. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242460>. Acesso em: 21 abril 2020.
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honra de depositar nas mãos de Vossa Majestade um humilde ins-

trumento de trabalho, do qual Vossa Majestade não se desdenhou 

de fazer uso, como para mostrar aos seus súditos que o trabalho, 

essa fonte perene da prosperidade pública, era não só digno da 

sua alta proteção, porém mesmo de tão extraordinária honra!

Tal gesto constrangeu o imperador e a corte da época. Para alguns histo-
riadores, tal fato foi o início da oposição que Irineu teria no futuro junto aos 
políticos da época. Anos depois o próprio imperador criou a Estrada de Ferro 
Dom Pedro II, posteriormente E. F. Central do Brasil, e fazia concorrência 
direta à ferrovia do Barão de Mauá, no trecho que ligava o Rio de Janeiro à 
região de Juiz de Fora.

No ano de 1858 foi inaugurada a Recife and São Francisco Railway 
Company, empresa de capital inglês, mas com a participação de Mauá, fun-
dada em 1855 em Londres, construída para atender aos produtores de açúcar 
e algodão dos estados do Nordeste. Mas foi em 1867 que o Barão de Mauá 
inaugurou, em sociedade com Candido Gafrée e Eduardo Guinle, sua obra 
mais espetacular: a estrada de ferro Santos-Jundiaí, principal responsável pela 
exportação do café paulista. A obra de engenharia foi uma das mais modernas 
do mundo à época. Irineu trouxe da Inglaterra o engenheiro James Brunlees, 
responsável pela construção de ferrovias em montanhas na Europa, tanto no 
País de Gales quanto nos Pirineus. Este engenheiro conseguiu fazer com que 
os trens subissem a Serra do Mar através de um sistema funicular. Hoje em 

FiLocomotiva nº1 da Recife and São Francisco Railway Company 1858.
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dia esta mesma ferrovia é responsável pelo transporte de passageiros, através da 
CPTM, no trecho da região metropolitana de São Paulo e parte do transporte 
de carga que chega ao porto de Santos, o maior porto do país. O transporte 
de carga é operado pela MRS Logística. Um século depois a então E. F. So-
rocabana construiu um outro acesso ao porto de Santos, vindo da cidade de 
Mairinque, que hoje é operado pela Rumo Logística.

Mauá – o banqueiro

Quando o rei dom João VI voltou a Portugal, ele esvaziou os cofres do pri-
meiro Banco do Brasil, fundado em 1808 quando as cortes portuguesas vieram 
para o Rio de Janeiro. Como consequência, o Banco do Brasil foi liquidado em 
1829. O Brasil fica, então, deficiente de um setor financeiro confiável. 

 Cédula emitida pelo Banco Mauá no Uruguai

Em 1851 Irineu funda o segundo Banco do Brasil, sediado no Rio de 
Janeiro. Dois anos depois o governo decide pela fusão com o Banco Comer-
cial, outorga o monopólio da emissão da moeda e aporta capital nessa nova 
instituição financeira, que se tornou o Banco do Brasil que conhecemos hoje, 
detentor da maior carteira de crédito do país. 

 Papel moeda emitido pelo Banco do Brasil em 1856.



55
b i o g r a f i a s  p i o n e i r a s

                    |  PIONEIRISMO  |  WWW.IFLSP.ORG  |  E-BOOK

O Barão de Mauá também fundou o Banco Mauá, MacGregor & Cia, 
com filiais em várias cidades brasileiras, Buenos Aires, Montevidéu, Londres 
e Nova York. 

Mauá – o Visconde e sua falência

Muitos atribuem a queda do Barão à mentalidade escravagista e atra-
sada da época. Muitos fazendeiros não queriam perder o protagonismo 
político, tendo que dividir espaço com pessoas cuja fortuna fora cons-
truída com a indústria e não por ter herdado terras. A nobreza da terra 
do Brasil da época simbolizava a escravidão, o atraso tecnológico e uma 
mentalidade tacanha que ainda se reproduz em determinadas regiões do 
Brasil, através do coronelismo político. No ano de 1874 foi elevado ao 
título de Visconde, mas no ano seguinte seu banco faliu e ele foi obrigado 
a liquidar suas empresas. Ele perdeu a ferrovia Santos-Jundiaí para seus 
sócios ingleses, num processo onde se suspeita que autoridades brasileiras 
foram subornadas para dar uma sentença numa disputa onde Irineu foi 
seriamente lesado. Houve também uma crise bancária em 1864 que vi-
nha abalando seus negócios. Foi nessa época que o Brasil se envolveu na 
guerra contra o Paraguai, que comprometeu a economia brasileira com 
o esforço de guerra. 

Em 1878 o Visconde de Mauá escreveu suas memórias, narrando cada 
um de seus empreendimentos. Morreu pobre, porém pagou cada um de seus 
credores. Morreu em 1889, longe da riqueza. Porém, entrou para a história.

Visconde de Mauá era um liberal ou um crony capitalist? 

Já dizia o filósofo espanhol José Ortega y Gasset (1883-1955): “O homem 
é o homem e suas circunstâncias.” Irineu Evangelista de Souza foi deputado 
pelo Rio Grande do Sul por diversas legislaturas e contou com monopólios 
do governo para algumas de suas obras. Mas isso era num contexto de uma 
sociedade pré-industrial e praticamente pré-capitalista, escravocrata e quase 
feudal do Brasil da primeira metade do século XIX. A constituição con-
centrava amplos poderes no Poder Moderador, exercido pelo Imperador. A 
infraestrutura era praticamente inexistente no jovem país. Não teria como 
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ser diferente. Nessas circunstâncias, talvez o Visconde de Mauá tenha sido o 
maior liberal da sua época. Lutou contra a escravidão, pagava salário para seus 
funcionários e foi um incansável defensor da livre iniciativa, como mostra seu 
discurso de fundação do Banco do Brasil, em 1851:

O espírito de associação, senhores, é um dos elementos mais for-

tes da prosperidade de qualquer país, e, por assim dizer, a alma do 

progresso. (…) É o espírito de associação quem faz a grandeza e 

a prosperidade da Inglaterra, pois é ele quem fornece os meios 

de se executarem essas obras gigantescas que, dando um valor a 

todos os cantos daquela nação, operam essa prodigiosa multipli-

cação de capitais que ali se observa. É o espírito de associação 

que dotou esse país em 20 anos com 1,6 mil léguas de caminhos 

de ferro, que atravessando o país em todas as direções, leva a 

abundância e a barateza por toda parte.

Mais do que um empresário, o Visconde de Mauá foi um missionário da 
livre iniciativa no Brasil. Ele provou para a história que a iniciativa empresarial 
é capaz de moldar um país e construir projetos de tecnologia e infraestrutura 
decisivas para a economia do Brasil até os dias de hoje. 



Pioneira, talentosa, mulher, mãe, esposa, cientista, primeira professora na 
Universidade de Sorbonne e vencedora por duas vezes do prêmio Nobel. 
Marie Curie é, indubitavelmente, uma das mulheres mais extraordinárias do 
século XX. Ela se destaca por suas pesquisas no campo da radioatividade e, 
certamente, desafiou a mentalidade do seu tempo.

Marie Sklodowska Curie nasceu em 7 de novembro de 1867, na ci-
dade de Varsóvia, numa Polônia que ainda se via vítima de opressão por 
uma Rússia soberana. Ela era a filha caçula de cinco filhos de um casal de 
professores, Bronisława Boguska e Władysław Skłodowski, ambos patrio-
tas e muito envolvidos com movimentos que buscavam a independência 
de seu país. Sua mãe era diretora escolar e seu pai professor de Ciências, 
ambos incentivadores da educação e do progresso, algo não tão usual ao 
final do século XIX. 

Quando tinha apenas 10 anos de idade, Marie se viu sem a presença ma-
terna: Bronisława Boguska faleceu, vítima de tuberculose. Órfã, ela lidava com 
a dor da perda e não vivia uma situação familiar propícia. O pai, na luta pela 
independência polonesa, foi demitido da universidade em que trabalhava e se 
viu obrigado a alugar alguns quartos de sua casa para alguns jovens, a fim de 
prover o sustento da família. 

Marie Sklodowska Curie 
(1867-1934)

Natália Vasconcellos
Médica neurologista pela UNIFESP-SP. Faz Fellow em 
neurointervenção na USP São Paulo e mestrado em 

neurociências na UNIFESP-SP. Atua como médica nos hospitais 
Albert Einstein, Samaritano Paulista e Santa Paula.
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Mesmo sob condições extremamente adversas, Marie era uma aluna de 
destaque e terminou o colegial premiada, com medalha de ouro. Ela man-
tinha um forte desejo por seguir seus estudos e era adepta do Positivismo 
(corrente filosófica na qual a ciência, o progresso e o humanismo caminham 
juntos), numa época em que a Universidade de Varsóvia estava restrita aos 
homens. Para as mulheres, as opções eram bastante limitadas: casar, assumir 
as responsabilidades de uma casa ou, então, trabalhar com artesanato. 

Sob a influência do seu anseio, convicta e ambiciosa, ela combinou com 
sua irmã Bronislawa que esta primeiro a ajudaria nos seus estudos médicos. Em 
seguida, daria ajuda para que a irmã mais velha prosseguisse seus estudos. Traba-
lhou de governanta no lar de um casal de parentes do seu pai e, além de con-
seguir algum dinheiro, conciliou o emprego com as aulas de uma universidade 
clandestina na Polônia, que era frequentada principalmente por mulheres que 
não podiam se matricular regularmente em uma instituição de ensino superior 
oficial. Esta universidade era nômade e sempre trocava de lugar para que não 
fosse encontrada pelo governo russo. A descoberta poderia resultar em prisão, 
mas o medo não era uma palavra que fazia parte do vocabulário de Marie Curie. 

Aos 24 anos de idade, finalmente, ela partiu para Paris, cidade francesa 
na qual estudou Física, Química e Matemática na Universidade de Sorbonne. 
Residia com a irmã e estudava durante o dia e trabalhava à noite: não media 
esforços para seguir adiante com os seus planos. Foi a primeira mulher nessa 
instituição e, no ano de 1894, após concluir a graduação, conheceu seu ma-
rido, Pierre Curie, com o qual partilhou não apenas a vida, mas o amor pela 
ciência. Ele era instrutor na escola de Matemática e Física, estudava o efeito 
do calor sobre propriedades magnéticas e cedeu a Marie um laboratório, para 
que ela pudesse dar continuidade aos seus estudos. 

Acompanhada por Pierre, Marie retornou para a Polônia, sua pátria-mãe. 
Tentou emprego em uma universidade na Cracóvia, que lhe foi recusado 
sem nenhum motivo. Por ser mulher, talvez? Acabou retornando novamente 
a Paris e iniciou um doutorado. Já casada com Pierre, iniciou suas investiga-
ções no campo da radioatividade, que havia sido recém descoberta em 1896 
por Henri Becquerel. O termo “radioatividade”, amplamente consagrado, foi 
cunhado por ela. 

Em 1897, Marie deu à luz sua primeira filha, Irène. A maternidade não 
reduziu o ritmo de trabalho dessa cientista e, junto com o esposo, em um 
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laboratório rudimentar, sem patrocínio, ela começou a estudar os compostos 
minerais que produziam radiação. 

O químico alemão Wilhelm Ostwald visitou o local de trabalho de 
Pierre e Marie. Ele declarou: “O laboratório tinha ao mesmo tempo algo 
de estábulo e de barracão de batatas. Se eu nunca tivesse visto aparelhos 
de química, acreditaria que debochavam de mim”. A falta de recursos, de 
equipamentos de proteção individual e de materiais adequados, além de re-
presentarem um obstáculo ao bom andamento das pesquisas, comprometia 
a saúde do casal. 

Ela e Pierre trabalharam duro por muitos anos, expostos a radiação, vapo-
res venenosos e condições climáticas extremas. No entanto, seus estudos não 
foram em vão e eles acabaram por deixar um legado. Marie concluiu que a 
radiação emana de dentro do átomo. No ano de 1898, descobriu dois com-
postos radioativos, o polônio (em homenagem ao seu país) e o rádio. 

Em 1903, num mundo científico dominado por homens, Marie defen-
deu sua tese “Pesquisa de substâncias radioativas” e viu seu trabalho ser con-
siderado a maior contribuição científica já feita por um doutorando. Ainda 
neste ano, Marie, Pierre e Becquerel dividiram o prêmio pelas “pesquisas 
conjuntas sobre os fenômenos da radiação descobertos pelo professor Henri 
Becquerel”. Marie, então, se tornou a cientista mais famosa do mundo. No 
ano de 1904, a parceria científica do casal Curie e de Becquerel culminou no 
prêmio Nobel de Física. 

Nessas pesquisas, Pierre verificou, em particular, que a radiação podia 
matar células de um tecido orgânico doente e iniciou o estudo da radiotera-
pia, uma das pedras angulares para o tratamento do câncer nos dias atuais. Em 
1905, nasceu a segunda filha de Marie. No ano seguinte, no entanto, se tornou 
viúva: seu marido Pierre faleceu vítima de um atropelamento por uma carro-
ça, sendo pisoteado por cavalos. 

Uma famosa frase de Marie é: “Na vida, não existe nada a temer, mas a 
entender”. Apesar do luto, seguiu com seus estudos e suas descobertas. Em 
1908, tornou-se a primeira mulher a lecionar na Universidade de Sorbonne. 
No ano seguinte, foi nomeada professora titular na cadeira de Física Geral e, 
em seguida, de Física Geral e Radioatividade. Filha de professores e defensora 
da educação, ela acreditava que o ensino precisava ser envolvente, com menos 
teoria e mais experiências. 
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No ano de 1911, a descoberta do polônio e do rádio lhe rendeu o seu 
segundo prêmio Nobel, desta vez de Química. Entretanto, ela optou por não 
patentear a descoberta, para que outros cientistas também pudessem seguir os 
estudos no campo da radioatividade. 

Na ocasião da conquista do prêmio, Marie estava sendo vítima de calú-
nias na imprensa francesa (por manter um relacionamento amoroso com um 
físico casado) e foi orientada a não comparecer à cerimônia de entrega pela 
própria Academia Nobel, que temia escândalos. Marie, firme e com extrema 
personalidade, respondeu: “Devo agir segundo minhas convicções. Creio que 
não há nenhuma relação entre meu trabalho científico e o que dizem sobre 
minha vida pessoal. Quando receberem essa carta, eu já estarei em Estocolmo, 
pronta para a cerimônia”. 

Ainda em 1911, Marie participou do primeiro Congresso Solvay (famosa 
conferência científica), que reuniu numerosos físicos, tais como Max Planck, 
Albert Einstein e Ernest Rutherford. Ela foi a única mulher neste evento, que 
foi organizado e financiado por Ernest Solvay, químico e industrial belga. 

Congresso Solvay, 1911.
Sentados (da esquerda para direita): Walter Nernst, Marcel Brillouin, Ernest Solvay, Hendrik 

Lorentz, Emil Warburg, Jean Baptiste Perrin, Wihelm Wien, Marie Curie, Henri Poincaré.  
Em pé (da esquerda para direita): Robert Goldschmidt, Maz Planck, Heinrich Rubens, 
Arnold Sommerfeld, Frederick Lindemann, Maurice de Broglie, Martin Knudsen, Friedrich 
Hasenöhrl, Georges Hostelet, Edouard Herzen, James Hopwood Jeans, Ernest Rutherford, 

Heike Kamerlingh Onnes, Albert Einstein, Paul Langevin.

Em 1914, foi terminada a construção do Instituto do Rádio em Paris, 
dedicado à pesquisa médica contra o câncer e ao tratamento da doença através 
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da radioterapia. Ele reuniu dois laboratórios com competências complemen-
tares: o Laboratório de Física e de Química (Pavilhão Curie), dirigido por 
Marie Curie, e o Laboratório Pasteur, centrado em radioterapia, dirigido por 
Claudius Regaud. Dez anos depois, Marie tornou o Instituto do Rádio uma 
escola internacional de radioatividade e um centro de formação e estudo de 
pesquisadores de todo o mundo. 

Em meio à Primeira Guerra Mundial, o Instituto do Rádio foi tempora-
riamente fechado. Marie assumiu, então, um projeto de guerra e desenvolveu 
as primeiras unidades móveis de raios X a serem utilizadas em ambulâncias, 
apelidadas “Petites Curies”. As radiografias permitiam localizar as balas e faci-
litavam as cirurgias dos soldados feridos. 

Entretanto, a paixão pela ciência, pelo trabalho e pela inovação não pri-
vou Marie das nefastas consequências da exposição contínua a radiação. No 
ano de 1934, aos 67 anos, perto de Salanches, na França, Marie faleceu, vítima 
de leucemia. 

O Instituto Curie, situado em Paris e dedicado à investigação oncológica, 
leva o seu nome. Sua filha mais velha, Irène Joliot-Curie, tinha o mesmo apre-
ço pela ciência de sua genitora e, no ano seguinte à morte de Marie, recebeu 
o Nobel de Química. Ela conduzia estudos com radioatividade artificial e 
chegou a trabalhar ao lado da mãe no Instituto do Rádio. 

Marie era entusiasta e otimista com a ciência, que considerava um dos 
patrimônios morais mais importantes da sociedade. Pioneira, lutava por mais 
subsídio financeiro para as pesquisas e, certamente, o seu exemplo abriu cami-
nho para um aumento da participação das mulheres na ciência, sub-represen-
tadas no meio, até mesmo em países desenvolvidos. 

Considerada a “mãe da radioatividade”, ela abriu uma nova área do co-
nhecimento e seus estudos foram a base para o desenvolvimento da medicina 
diagnóstica e terapêutica moderna. Sua liberdade, sua persistência e sua obsti-
nação, aliadas à fé no racional e à valorização da ciência, trouxeram aos nossos 
olhos a melhor compreensão do mundo e do universo. Obrigada, Marie! 



Vamos adentrar um pouco na história de um ser humano deveras dife-
renciado. Alguém que desafiou os paradigmas da ciência que perduravam por 
quase três séculos. Um pesquisador cujos trabalhos formam a base para o en-
tendimento do universo, desde as partículas subatômicas até a grande escala do 
cosmos. Um pensador cujas teorias abriram as portas para o desenvolvimento 
de inúmeras tecnologias que fazem parte do mundo contemporâneo, como o 
laser, a fibra óptica, a energia nuclear, a viagem espacial e os semicondutores.

Albert Einstein é reconhecidamente um dos maiores gênios da nossa 
espécie e uma pessoa extremamente engajada na missão de construir uma 
sociedade fundamentada na paz e na liberdade. Neste capítulo, vamos ex-
plorar um pouco os motivos que levaram um funcionário impertinente de 
patentes a se tornar um dos maiores desvendadores dos mistérios do átomo e 
do universo. As passagens aqui expostas representam uma mistura da biografia 
de Albert Einstein, baseada no livro escrito por Walter Isaacson [1], com as 
minhas próprias reflexões.

Uma infância de curiosidade

Um traço que certamente caracteriza Albert Einstein, bem como muitas 
das maiores mentes revolucionárias, é a curiosidade.

Albert Einstein 
(1879-1955)

Sergio Brasil Tufik
Médico neurorradiologista pela USP, doutor em medicina 

do sono pela UNIFESP e pós graduado em administração de 
empresas pela FGV. Conselheiro da Alliar Médicos à Frente e 
diretor médico da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa. 
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Nascido em 1879 em Ulm, na Alemanha, Einstein já demonstrava desde pe-
queno descontentamento por não compreender os fenômenos da natureza. Por 
volta dos 4 ou 5 anos de vida, doente e acamado, ele ganhou uma bússola de pre-
sente. O que seria um objeto de pouca relevância para a maior parte das crianças 
acabou sendo marcante na vida de Einstein, que ficou intrigado pela razão que 
faria a agulha se mover. Pensava o jovem que algum campo invisível estaria ali 
e aplicaria uma força na agulha, direcionando-a para um determinado lado. De 
maneira interessante, durante boa parte de sua vida, Albert Einstein buscou en-
tender e descrever “campos” para explicar os fenômenos da natureza, como, por 
exemplo, o magnético e, ainda mais famoso em sua carreira, o gravitacional.

Apesar de haver boatos contrários, Einstein sempre teve um ótimo de-
sempenho na escola. Era um aluno muito acima da média e ficava extre-
mamente alegre ao resolver problemas difíceis. No entanto, ele chamou a 
atenção por ter demorado a aprender a falar. Seus pais contavam que inicial-
mente ele falava baixo para si uma frase antes de tentar reproduzi-la para os 
outros escutarem. O próprio físico comentou quando adulto que se benefi-
ciou do seu “desenvolvimento intelectual lento”, pois teve a oportunidade de 
começar a refletir sobre questões do universo quando mais velho, e, portanto, 
com um nível intelectual mais avançado, ao contrário da maioria das pessoas 
que tendem a fazer esses questionamentos quando muito jovens. De qualquer 
maneira, parece que esta dificuldade de aprendizado foi supervalorizada por 
todos, inclusive pelo próprio Einstein.

Sendo correta ou não a explicação, o importante é que sua curiosidade, 
de fato, era extremamente aguçada e o motivava a encontrar respostas para 
suas inúmeras e variadas perguntas. Desde os 16 anos, uma das ideias que mais 
propulsionaram sua mente investigativa foi a fascinação pelo comportamento 
de uma onda eletromagnética, deixando-o intrigado pela possiblidade de an-
dar lado a lado a uma onda de luz.

Por volta dos 3 ou 4 anos, todos nós passamos por uma fase de perguntar 
incessantemente “por que”. Normalmente, nossos familiares não têm muita 
paciência e acabam inibindo esse tipo de comportamento. Acredito forte-
mente que esta é uma postura que deva ser reconsiderada, pois pode reduzir o 
ímpeto curioso e investigativo da criança, diminuindo significativamente sua 
motivação em perseguir respostas. Assim sendo, a curiosidade deve ser valori-
zada e cultivada no decorrer da vida.
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A solidão, o violino e a criatividade

Como revolucionar o mundo e mudar a maneira de uma sociedade pen-
sar? Einstein certamente concordaria que precisamos de muita criatividade. 
Mas de onde ela vem?

Além da bússola, outro fato marcante da infância de Albert Einstein fo-
ram as suas aulas de violino. Desde pequeno, ele tocava as músicas de Mozart 
junto com sua mãe e demonstrava entusiasmo exuberante ao fazê-lo. Eins-
tein via muita beleza na simplicidade das músicas do compositor austríaco, 
tentando replicá-la nas equações em que descreveu o universo durante sua 
vida acadêmica. Ao pensar sobre o cosmos, Einstein se questionava como 
o desenharia caso fosse Deus. E para ele, a resposta estava sempre em fazer 
da maneira mais simples possível. No decorrer de sua vida, com frequência 
Einstein ficava sozinho praticando violino, e, muitas vezes, grandes ideias sur-
giram neste contexto. Quando sua teoria geral da relatividade foi comprovada, 
Einstein se presenteou com um violino novo. Este violino, por sinal, foi um 
dos principais meios pelo qual conseguiu se comunicar com seu terceiro filho, 
Eduard, que sofria de esquizofrenia.

Outra característica importante da mente criativa de Albert Einstein foi 
sua vida, sob alguns aspectos, solitária. Inicialmente, apesar de ser filho de pais 
judeus, o jovem cientista frequentou uma escola católica. No entanto, sendo 
o único seguidor do judaísmo na sala de sete alunos, ele sofria preconceito 
dos colegas e vivenciou uma sensação de não pertencimento, que acabou por 
acompanhá-lo por toda sua vida.

Adicionalmente, Einstein não teve uma vida tranquila e estável ao lado 
de suas duas esposas. No caso da primeira, a sérvia Mileva Marić, porque a fa-
mília de Einstein reprovava fortemente o casamento, limitando a proximidade 
física entre eles. Ademais, a vida de estudante e trabalhador num escritório de 
patentes consumia o tempo dele, bem como a vida de mãe consumia a dela. 
Já em relação à segunda esposa, sua prima Elsa Löwenthal, já não tinha tanto 
apreço por uma vida conjugal clássica e a instabilidade política na Alemanha, 
que acabou culminando na Segunda Guerra Mundial, tornou o relaciona-
mento ainda mais difícil.

Diante de tamanha turbulência geopolítica e familiar, Einstein gostava 
de passar boa parte do seu tempo sozinho, sendo um refúgio para suas dores 
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emocionais. Para a sorte da humanidade, era justamente na solidão que en-
contrava tempo para sua mente criativa flertar com o universo. Ele brincava 
que era mais fácil chegar na teoria da relatividade do que equalizar as brigas 
e discórdias da sua família.

Em outubro de 1933, Einstein fez uma palestra para mais de 9 mil pessoas 
que lotavam o Royal Albert Hall em Londres, na qual falou em inglês sobre 
o “manifesto da liberdade”. Segundo ele, as forças que tentam suprimir a 
liberdade individual e intelectual deveriam ser contidas, pois a liberdade é 
uma fundação da criatividade. Einstein também falou sobre a necessidade de 
solidão, argumentando que a monotonia de uma vida quieta estimula a mente 
criativa. Ele dizia que cientistas deveriam ser empregados como cuidadores de 
faróis para que pudessem se dedicar a pensar sem serem atrapalhados.

A condição de não ter o que fazer ou o tédio são estados altamente de-
sencorajados nos tempos atuais. Em busca de uma recompensa imediata, o ser 
humano do século XXI raramente fica com sua mente à deriva. Após poucos 
segundos sem um passatempo, nós temos a tendência de ligar a televisão ou 
tirar o celular do bolso para ver fotos das refeições e momentos felizes do 
nosso círculo social. Muitos cientistas argumentam que essa escassez de es-
paço para a mente se soltar e refletir é extremamente prejudicial para a nossa 
criatividade. Fica aqui a curiosidade se “E = m x c2” teria sido proposta caso 
Albert Einstein tivesse um smartphone para se distrair.

A humilde rebeldia

É inquestionável o fato de que grande parte das teorias disruptivas de 
Albert Einstein emergiram do seu comportamento de desafiar autoridades e 
de questionar o conhecimento geral. Por outro lado, Einstein era reconhecido 
pela sua humildade e receptividade a pontos de vista diferentes do seu. Como 
essas suas características conversavam entre si?

No início do século XX, o irlandês Lord Kelvin, que foi responsável, en-
tre outros feitos, por determinar o limite inferior que uma temperatura pode 
atingir (zero absoluto), dizia que não havia mais nada para ser descoberto na 
física, sendo necessário apenas refinar e tornar cada vez mais precisos os meios 
de mensuração. Se fosse assim, talvez ainda acreditássemos que nosso planeta 
é plano ou que está no centro do universo. No entanto, Albert Einstein foi 
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rebelde o suficiente para abandonar o pensamento tradicional e não teve pu-
dores em questionar as teorias de vários de seus ídolos, como Isaac Newton, 
para propor uma nova maneira de encarar a gravidade e o universo, propor-
cionando um progresso gigante para a humanidade.

O físico, desde jovem, foi sempre um não conformista, e seus questiona-
mentos transcendiam a área científica. Algumas das suas primeiras indagações 
foram relacionadas aos dogmas defendidos pela Igreja. Quanto mais estudava a 
Bíblia, Einstein interrogava uma série de incongruências com as leis da física. 
A partir de então, começou a negar as práticas religiosas e a lutar contra qual-
quer tipo de dogma baseado em autoridade. Por outro lado, sabia muito bem 
das suas limitações como ser humano. Ele dizia que não era ateu, mas que se 
considerava numa posição desfavorável para opinar sobre o assunto, porque a 
existência de Deus e os mistérios do universo são assuntos muito complexos 
para nossas mentes limitadas. Einstein comparava o comportamento do ser 
humano, mesmo o mais inteligente, frente a essas questões com o de uma 
criança entrando numa grande biblioteca cheia de livros em várias línguas. A 
criança sabe que alguém deve ter escrito os livros. Ela não sabe como e não 
entende as línguas em que eles estão escritos. A criança suspeita vagamente de 
uma ordem misteriosa na forma que os livros estão organizados, mas não faz 
a menor ideia de como e por quê.

Além disso, Einstein era um grande crítico do sistema educacional, espe-
cialmente no que diz respeito à autoridade dos professores, os quais impunham 
seu modo de pensar, e na maneira mecânica que transmitiam o conhecimento. 
No ano em que estudou numa escola em Aurau, na Suíça, acabou se encan-
tando pela pedagogia do professor Johann Pestalozzi, que dizia que os alunos 
deveriam chegar às conclusões próprias, especialmente com compreensão e 
experimentos visuais. Vale lembrar que grande parte do trabalho acadêmico 
realizado por Einstein foi baseado em teorias elaboradas em sua cabeça e 
não em experimentos do mundo real. Ele dizia que uma sociedade será mais 
 bem-sucedida não com escolas que ensinam matemática e tabela periódica, 
mas quando passarem a estimular a imaginação e a criatividade dos alunos.

Essas qualidades, por exemplo, não eram valorizadas pelo professor de 
Einstein na Escola Politécnica de Zurique, Heinrich Weber. Para o trabalho 
de conclusão de curso, ele recusou que Einstein fizesse experimentos para 
avaliar o éter, substância que se acreditava preencher o espaço ao redor da 
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Terra. Além disso, também não permitiu que seu aluno fizesse outro expe-
rimento que tinha proposto para avaliar a condução de calor e eletricidade 
por diferentes materiais. Por fim, Einstein acabou fazendo um trabalho que 
o professor queria, mas que ele particularmente não tinha interesse, e acabou 
sendo o penúltimo da turma. Felizmente, Einstein voltou a olhar seus temas 
de interesse depois de não haver mais ninguém inibindo suas ideias.

Por fim, a rebeldia de Einstein também se estendia para o campo político, 
com diversas condutas da sua vida guiadas por tal. Uma delas foi abdicar da 
cidadania alemã a fim de não ter que fazer parte do exército ao completar 17 
anos. Depois, foi sempre muito firme em defender sua visão pacifista, espe-
cialmente em tempos de guerra. Além disso, abdicou pela segunda vez da ci-
dadania alemã quando o regime nazista assumiu o poder de forma autoritária, 
o que repugnava com todas as suas forças.

Em outras palavras, Albert Einstein foi capaz de balancear de forma mui-
to perspicaz sua rebeldia, sempre questionando o mesmo que outras pessoas 
encaravam como certo, e sua humildade, respeitando outras ideias e pontos de 
vista, inclusive crescendo com elas. Se por um lado tinha muita convicção nas 
suas teorias, por outro, sabia que a ignorância sempre o acompanharia. 

O trabalho de um gênio

A maior parte de todo o trabalho revolucionário de Albert Einstein foi 
feito de maneira concentrada em apenas dois momentos em sua vida. O pri-
meiro deles foi em 1905, quando publicou cinco artigos de assuntos distintos, 
provando que Einstein conseguia ocupar sua mente com diferentes teorias ao 
mesmo tempo, ou pelo menos muito próximo temporalmente.

Neste ano espetacular, Einstein fez um trabalho sobre o efeito fotoe-
létrico, dando sentido físico à constante matemática proposta por Planck e 
originando o campo da teoria quântica. Esse trabalho impactou drasticamente 
a maneira de encarar a transmissão de energia, a qual não seria transmitida de 
forma contínua, mas sim em pequenas quantidades determinadas (quanta). Na 
sequência, fez um trabalho mais “simples” com o qual conseguiu defender seu 
doutorado, determinando de maneira mais precisa qual é o tamanho real de 
um átomo. O terceiro trabalho daquele ano foi a explicação do movimento 
randômico das moléculas, o movimento Browniano. Como se isso ainda não 
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bastasse, foi também em 1905 que Einstein publicou o trabalho cuja conclu-
são era de que energia e massa representam estados diferentes de uma mesma 
coisa, podendo ser representado pela famosa equação “E = m x c2”. Para com-
pletar o ano, publicou seu trabalho sobre a relatividade, propondo o conceito 
de tecido espaço-tempo e a influência da velocidade nele.

Apesar de ter quebrado muitos paradigmas numa tacada só, Einstein não 
foi reconhecido imediatamente pelo seu brilhantismo. Ao final da maior parte 
das suas publicações, ele sugeria experimentos que poderiam ser realizados 
para comprovar suas teorias, e estes foram sendo executados paulatinamente. 
Além disso, duas limitações da teoria da relatividade o incomodavam. A pri-
meira era que seu trabalho postulava que nada poderia ser mais rápido do 
que a velocidade da luz, mas isso contradizia a atuação imediata da força de 
gravidade proposta por Newton. A segunda era que sua teoria só valia para 
corpos com movimento uniforme linear. Foi necessário mais de uma década 
para Albert Einstein chegar na solução delas.

Entramos no segundo grande momento de disrupções: os anos entre 
1915 e 1917. Neste período, Einstein propôs equações de campo para gra-
vidade, elaborou uma explicação física para a quanta de luz, descreveu como 
a quanta dependia de probabilidade e não de certeza e criou o conceito de 
constante cosmológica. Fora isso, Einstein finalmente chegou na versão mais 
abrangente de sua teoria geral da relatividade, na qual incorporou o efeito da 
gravidade nos seus modelos matemáticos. Quando sua teoria foi comprovada 
por experimentos feitos por Eddington em 1919, Einstein passou a ser enca-
rado de vez como uma celebridade mundial. Mesmo assim, os membros da 
academia das Ciências da Suécia não tiveram coragem de premiá-lo com o 
prêmio Nobel por tamanho pioneirismo, mas acabaram o fazendo em 1921 
pela descrição do efeito fotoelétrico.

Ah, só mais uma coisinha

Albert Einstein amava o que fazia. Pensar no universo não só o alegrava, 
mas dava sentido a sua existência. E foi assim no restante da sua vida, tendo 
passado a maior parte do tempo promovendo ideias pacifistas e buscando 
uma teoria do campo unificada, a que conseguiria conciliar as discrepâncias 
entre a teoria da relatividade geral para o universo macroscópico com a teoria 
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quântica para o universo subatômico. Talvez ter sido perseguido pelos nazistas 
e acusado de ter sido o responsável pelo desenvolvimento das bombas nuclea-
res tenham tirado um pouco sua concentração. Einstein acabou falecendo aos 
76 anos em decorrência da ruptura de um aneurisma de aorta abdominal na 
madrugada do dia 18 de abril de 1955. Ao lado de sua cama, haviam 12 pági-
nas cheias de equações rabiscadas e corrigidas, nas quais esta mente brilhante 
ainda tentava desmistificar um pouco mais o cosmos.

Como disse o presidente Eisenhower sobre o seu falecimento, “nenhum 
outro homem contribuiu tanto para a vasta expansão do conhecimento do 
século XX. No entanto, nenhum outro homem era mais modesto na posse 
do poder que é o conhecimento, mais certo de que o poder sem sabedoria é 
mortal. Para todos os que vivem na era nuclear, Albert Einstein exemplificou 
a poderosa capacidade criativa do indivíduo em uma sociedade livre.”



“A maneira certa de começar é parar de falar e começar a fazer”.

Uma de suas frases, que se faz tão pertinente, é a que está logo acima. 
Buscamos mostrar neste artigo como alguns pioneiros emblemáticos conse-
guiram atingir o tão sonhado sucesso. 

Produtor cinematográfico, roteirista, dublador, cineasta e animador, ele 
veio de família pobre e na adolescência descobriu que não tinha certidão de 
nascimento, algo que o fez acreditar que era filho adotivo. Ao final, tornou-se 
o maior ganhador do prêmio Oscar da história: com 59 indicações, conquis-
tou a estatueta 22 vezes.

Ousado, visionário, sonhador e persistente. Essa é a maneira mais simples 
de descrever Walter Elias Disney, para o mundo Walt Disney. Carrasco, cruel, 
artista medíocre e alcoólatra: o lado obscuro de uma carreira de sucesso tam-
bém é comentado nos bastidores. Até mesmo sua sexualidade já foi questio-
nada, apesar do casamento de 41 anos com Lillian Bounds Disney.

O curioso é que a fantástica e até fantasiosa história de sucesso de Wal-
ter envolve muitos fracassos. Muitas quedas vividas antes da glória e diversos 
pesadelos antes e até durante o sonho realizado. Uma história digna de um 
filme, que foi lançado nos Estados Unidos em 2015 com o mesmo nome e 
cuja inspiração vêm dos livros que retratam sua biografia: Walt before Mickey.

Walter Elias Disney 
(1901-1966)

Lilian Viana Tavares
Formada em Administração pela FAAP, e em Psicologia.  
Pós-graduada em finanças e investimentos pela PUC,  

MBA executivo pelo Insper. Sócia e Diretora Comercial  
na Frison Convenience, centro de reparação automotiva  

de alto padrão em São Paulo.
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Se existe alguém que entende de sonhos, essa pessoa é Walt Disney, pio-
neiro em transformá-los em realidade. Ele criou a possibilidade de entrarmos 
em um mundo de faz de conta e de experimentarmos; na vida real, as infinitas 
possibilidades existentes nos contos de fada. Tente, por exemplo, explicar a al-
guém como uma atração da Disney pode terminar com a frase: “Você precisa 
viver isso para entender”. 

Ele nasceu em 5 de dezembro de 1901 e foi criado na fazenda da famí-
lia em Marceline, no Missouri. Aos 7 anos de idade, começou a esboçar seus 
primeiros desenhos, inspirados nos animais que viviam na fazenda, em espe-
cial os cavalos. Seu pai sempre o recriminava por este comportamento e pela 
sensibilidade que ele demonstrava para com estes seres.

Em 1910, quando seu pai adoeceu, a família vendeu a fazenda e se 
mudou para o Kansas City, cidade na qual seu pai adquiriu os direitos de 
distribuição de um jornal local. Ele era um homem muito severo. Com ape-
nas 9 anos de idade o pequeno Walter acordava todos os dias, inclusive aos 
finais de semana, as 3h30 da manhã para entregar jornais pelo período de 
duas horas, junto com seu irmão mais velho Roy, antes de ir para a escola. 
Nas manhãs de sábado, fazia um curso de desenho no Instituto de Arte de 
Kansas City. Como não recebia nada pelas entregas dos jornais, nas horas 
vagas conseguia um pequeno ganho financeiro trabalhando numa loja de 
doces, numa farmácia que ficava próxima à escola em que estudava ou, 
eventualmente, vendendo seus desenhos para os vizinhos. Aliás, ser um bom 
vendedor sempre foi um de seus pontos fortes e uma característica que lhe 
ajudou muito ao longo da carreira. 

Certo dia, Walter entrou no cinema da cidade e assistiu ao filme (ainda 
mudo na época) Branca de Neve. Aquela experiência mudaria para sempre o 
seu destino. Ele ficou encantado ao ver as imagens na tela e não percebeu o 
tempo passar. Seu pai notou sua ausência, descobriu onde ele estava e, furioso, 
invadiu o local e retirou o garoto de lá. Como se não bastasse, lhe deu uma 
surra no meio da rua. Mal sabia que esse trauma ajudaria seu filho no futuro: 
o filme assistido por Walter naquele dia nunca saiu de sua memória, devido ao 
desentendimento com o pai. 

Seu pai vendeu os direitos de distribuição do jornal e se mudou para 
Chicago, cidade na qual abriu uma fábrica de geleias. Walter trabalhava como 
entregador dos correios e vigia noturno do negócio da família. 
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Seus irmãos, aos poucos, foram saindo de casa para fugir de seu pai e ele 
pensava numa maneira de fazer o mesmo, já que era o quarto dentre cinco fi-
lhos. Em 1918, se alistou no Exército e não foi aceito por ser menor de idade, 
mas conseguiu entrar para a Cruz Vermelha na França, sendo o responsável 
por dirigir as ambulâncias. 

No ano de 1919, retornou da Cruz Vermelha e foi morar no Kansas, 
onde conseguiu um emprego como cartunista e conheceu Ub Iwerks, amigo 
que o acompanharia por muitos anos em sua trajetória. Ele não durou muito 
tempo neste novo emprego: foi demitido sob a acusação de ser preguiçoso e 
ter pouca criatividade. Acredito que não fui a única que deu uma pequena 
risada ao redigir e ler este trecho, que se torna bastante irônico quando obser-
vamos como termina essa história. 

Em 1920, aos 19 anos de idade e após Ub também ser demitido de seu 
emprego, montou com ele a Iwerks Disney, cuja sede foi instalada em um ce-
leiro. No local havia apenas uma mesa na qual ambos criavam seus desenhos 
e compartilhavam seus sonhos. A empresa durou apenas um mês e ambos 
tiveram de voltar ao mercado de trabalho em busca de emprego. Essa foi a 
primeira frustração como empreendedor na vida de Walt Disney, que estava 
longe de desistir dos seus sonhos. Ele conseguiu um trabalho como animador 
de desenhos que eram exibidos no cinema local antes dos filmes de longa 
duração. Um aprendizado e tanto, que serviu para dar andamento aos seus 
objetivos e deixá-lo mais confiante em suas habilidades. 

No ano de 1922, ele pediu demissão e juntou suas economias (algo em 
torno de 250 dólares) para fundar a sua segunda empresa, a Laugh-O-Gram. 
Sua grande ideia para alavancar o negócio era a de fazer uma espécie de charge 
animada sobre as notícias locais. O primeiro tema foi sobre piolhos, algo que 
atormentava a população norte-americana na época. Ele conseguiu convencer o 
dono do cinema local a comprar suas animações, mas, em um ato falho adminis-
trativo, se esqueceu de acrescentar o lucro correspondente ao valor pretendido e 
acabou vendendo suas produções pelo preço de custo. Um péssimo negócio… 

Algum tempo depois, ele conseguiu um contrato para a venda de seis 
produções, mas a distribuidora só pagaria por elas se fossem entregues. Wal-
ter fez um empréstimo e bancou as produções; no entanto, antes de ficarem 
prontas, a distribuidora em questão declarou falência e ele ficou com o pre-
juízo. Perdeu sua equipe, que já era de alta qualidade, preocupação que ele 
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sempre teve, e sua casa, por não conseguir pagar o aluguel. Aos 22 anos de 
idade, experimentou pela primeira vez a falência. 

Completamente endividado, se mudou para Hollywood e começou a 
trabalhar como fotógrafo freelancer. Nesse período, frequentou alguns estúdios 
e pensava se tornar um diretor de filmes, inspirado no seu ídolo Charles Cha-
plin. Seu tio, que o hospedava, lhe exercia muita pressão para que conseguisse 
um emprego, mas Walt estava em um momento de busca e autoconhecimento. 

No período em que se dedicava a Laugh-O-Gram, desenvolveu com sua 
equipe uma animação inovadora para a época, na qual uma menina de verda-
de interagia com os desenhos, chamada Alice comedies. Ele não teve tempo de 
vender essa produção quando ainda cuidava de sua empresa, mas ao se mudar 
para Los Angeles e enquanto procurava emprego, enviou cartas a diversas dis-
tribuidoras oferecendo o trabalho. Uma delas demonstrou interesse, a Winkler 
Pictures, sediada em Nova York e dirigida por Margaret Winkler e seu noivo 
Charles Mintz. Walter conseguiu um contrato para 12 episódios de curta-
-metragem de Alice comedies. Seu sonho começava a parecer real outra vez.

Uma das lições aprendidas por Walter em sua experiência anterior e nas 
suas andanças pelos estúdios de Hollywood foi que cada um dos envolvidos 
nos negócios deve ter a sua função bem definida. Ele sabia que não era um 
bom administrador e que seu melhor papel era trabalhando na produção dos 
filmes. Consciente deste fator, decidiu convidar seu irmão Roy para ocupar 
o cargo de gerente financeiro de sua nova empresa. No ano de 1924, com 
um empréstimo em mãos, eles fundaram a Disney Brothers Cartoon Studio. 
Como sempre gostou de trabalhar com os melhores, sobretudo quando eram 
mais capacitados que ele, conseguiu sua antiga equipe de volta e se viu pronto 
e entusiasmado para ver todos os seus planos finalmente se concretizarem. 

Os dois anos seguintes foram realmente incríveis para ele. Foi neste pe-
ríodo que conheceu sua esposa, Lillian Bounds, que entrou na equipe de Walt 
para ajudar nas animações. Eles se apaixonaram rapidamente e, no ano de 
1925, se casaram. 

Em 1926, sua equipe bateu recordes de entrega: um curta-metragem a 
cada 15 dias, volume de produção incrível para a época. Walt começou a se 
preocupar com imagem da marca, e mudou o nome da empresa para Walt 
Disney Studios. Queria deixar claro para todos que ele era o coração da em-
presa. O reconhecimento por tudo que fazia sempre foi importante para ele, 
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não queria deixar dúvidas de que ele era o dono do show. Ele tinha o receio 
que o sobrenome dos irmãos colocasse Roy, mais velho, como o responsável 
pelo êxito obtido. 

No ano de 1927, Walt ganhou a oportunidade de trabalhar com a Uni-
versal, através da distribuidora de Winkler, e criou sua primeira personagem 
de destaque da carreira, o coelho Oswald. O projeto foi de fato um gran-
de sucesso e ele vivia seus melhores anos até aquele momento. Conseguiu 
montar uma equipe de 20 integrantes e estava exultante a popularidade da 
personagem. No entanto, Roy, fazendo o seu papel de gestor do dinheiro, o 
alertou sobre os altos custos de produção dos episódios de Oswald e disse que 
precisavam renegociar o contrato para lucrar valores mais altos. O próximo 
tombo estava mais próximo do que ele poderia imaginar. 

Walt viajou para Nova York com a intenção de conseguir um pagamento 
melhor pelos episódios de Oswald. Ele também estava disposto a negociar 
com outros distribuidores caso Charles Mintz não aceitasse a sua proposta. 
Ele levou consigo dois filmes da série e estava confiante que voltaria para 
Hollywood com excelentes condições para a Walt Disney Studios. 

Na reunião com Charles, Disney descobriu que não possuía direito algum 
sobre a personagem: no contrato assinado, os repassava para a distribuidora de 
Mintz. A maioria de sua equipe também aceitava trabalhar para Mintz, sem 
que Disney sequer desconfiasse das negociações feitas por seus profissionais 
pelas costas. Charles Mintz planejou tudo para obter os direitos do coelho 
criado por Walt e para continuar a produzir os episódios sem depender dele, 
contratando sua própria equipe com ofertas irrecusáveis. Walt experimentava 
mais uma derrota, desta vez acrescida de um grande sentimento de traição, 
tanto pelo seu distribuidor quanto por seus funcionários. 

Quais seriam os motivos suficientes para fazer a maioria dos empreen-
dedores desistir, sem dinheiro, sem os direitos de uma obra de sucesso criada 
por ele e, agora, sem sua equipe? Como enxergar um futuro positivo? Como 
acreditar novamente nas pessoas? Como prosseguir?

Walt enviou um telegrama para Roy, dizendo apenas que tudo havia 
corrido bem em Nova York e que ao chegar daria mais detalhes. Nesta longa 
viagem de trem para Hollywood, ele não se lamentou: usou o tempo para 
pensar em como resolver toda aquela situação. Não queria chegar até o seu 
irmão apenas com más notícias. Não iria aceitar uma nova falência. Se sentia 
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humilhado por ter sido passado para trás daquela forma. Se sentia ingênuo e 
manipulado, mas não cederia aqueles títulos tão facilmente. 

Foi então que surgiu a criação que mudaria o mundo do entretenimento 
para sempre. Walt Disney chegou em seu estúdio com a ideia de um rato, edu-
cado e honesto. Mortimer Mouse era o seu nome e ele mostrou para Ub o 
rascunho do que seria sua nova personagem. Ele sempre analisava minuciosa-
mente os seus concorrentes e percebia que os desenhos que concorriam com 
o coelho Oswald, com a Betty Boop e com o gato Félix, por exemplo, eram 
rudimentares, brutos e traziam conteúdos violentos. Ele queria algo diferente 
disso. Após experimentar a desonestidade alheia de várias formas, decidiu que 
a personalidade de seu pequeno rato seria exatamente o que ele almejava para 
sua empresa e sua marca: um rato cuja postura era totalmente ética e que se 
preocupava muito com as outras pessoas. Reunido com o que sobrou de sua 
equipe, eles definiram, então, o produto que seria apresentado ao mundo. Ub 
aprimorou os rabiscos de Walt e a esposa Lillian escolheu um nome melhor 
que Mortimer. Nascia ali o Mickey Mouse. 

Walt precisou fazer quatro filmes até conseguir exibir satisfatoriamente 
seu novo ratinho ao mundo. Os três primeiros não despertaram o interesse de 
nenhuma distribuidora. No entanto, graças à sua persistência, ele continuou 
bancando as produções de Mickey. 

Observando a indústria de filmes, que agora já trabalhava com sons, 
ele decidiu fazer uma animação nestes parâmetros. Seus funcionários, como 
sempre, acharam que ele estava louco, mas assim fizeram e, no ano de 1928, 
Mickey Mouse foi apresentado ao público antes de um filme em cartaz. O di-
ferencial dessa produção foram os sons sincronizados ao desenho, algo nunca 
feito antes. Foi um sucesso absoluto. 

Mickey Mouse se tornou um verdadeiro fenômeno norte-americano: 
todos queriam comprar um de seus bonecos e foi dessa forma que Walt Dis-
ney se tornou a primeira celebridade vinda do mundo da animação.

Sua empresa ia tão bem que não sentiu os efeitos da Grande Depressão 
de 1929. Ele tinha em sua equipe os melhores animadores do mercado. 

Na vida de Walt as coisas não podiam acontecer de forma linear, e 
em 1930 ele sofreu outra decepção: ele descobriu que o distribuidor do 
Mickey estava roubando a sua empresa, além de ter feito uma oferta para 
Ub abandoná-lo e abrir seu próprio estúdio. o que este acabou fazendo. 
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Mesmo assim, Disney seguiu com seu estúdio e Mickey Mouse continuou 
sendo um sucesso. 

Walt, inquieto por natureza, sempre teve a necessidade de se superar, de 
criar, de fazer e de superar desafios. Ele decidiu ousar mais uma vez e elevar 
o patamar: certo dia pediu para que toda sua equipe fosse almoçar mais cedo 
e voltasse em seguida. Quando eles retornaram, Disney subiu até o palco e 
apresentou a todos a estória completa de A Branca de Neve e os sete anões, 
fazendo sozinho a voz das personagens e a sonoplastia.

Ele estava propondo algo que não havia sido feito e nem pensado antes: 
uma animação cujo tempo de duração era o mesmo de um filme. Alguns fun-
cionários acreditaram de verdade que ele tinha enlouquecido, pois se tratava 
de uma ideia ousada demais para a época, mas era normal as pessoas se assusta-
rem com algo tão desafiador. Com desenhos de curta duração você consegue 
fazer as pessoas sorrirem, mas a pergunta de Walt era outra: “Você é capaz fazer 
as pessoas chorarem com um filme feito com desenhos?”.

Ele e sua equipe passaram meses produzindo o longa-metragem, sempre 
buscando o máximo de realismo possível. Walt chegou a trazer cavalos para a 
equipe analisar seus movimentos e contratou atrizes para fazerem os movi-
mentos da Branca de Neve e da rainha. Foram dias de trabalho duro e com a 
participação intensa de Walt Disney em cada detalhe. O gasto inicial previsto 
era de 500 mil dólares, mas devido ao grande nível de exigência de seu cria-
dor, o filme teve o custo final de 1,5 milhões de dólares. No dia de estreia da 
obra, 10 de janeiro de 1938, ele não sabia se futuramente ganharia um Oscar 
ou se perderia tudo mais uma vez.

O filme foi um sucesso e o gasto três vezes maior que o previsto acabou 
valendo a pena, já que a produção arrecadou um total de 8 milhões de dólares. 
A película revolucionou a indústria de animação e Walt Disney não só ganhou 
um Oscar, mas um prêmio exclusivo, criado para ele, que consistia na esta-
tueta convencional acompanhada de outras sete menores, que representavam 
os sete anões. Até hoje ele é o artista que mais conquistou prêmios da famosa 
Academia de Hollywood.

Mesmo nos momentos mais difíceis, Walt teve a capacidade de ser cria-
tivo e de executar as suas ideias. Depois de todo o sucesso no mundo das 
animações, outra vez disseram que ele estava maluco: ele expôs para a equi-
pe sua nova ideia de negócio, um parque de diversões no qual toda a família 
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pudesse ir para se divertir juntos e experimentar momentos mágicos. Ele 
fazia frequentemente este programa com suas duas filhas e sempre voltava 
para casa reclamando da limpeza e da organização dos locais. Disney decidiu 
que construiria o seu “mundo de faz de conta”, chamado Disneyland (em 
português, Disneylândia). 

Para conseguir o dinheiro que lhe permitiria construir o empreendimen-
to, ele fechou parceria com uma emissora de TV, trocando um empréstimo de 
5 milhões de dólares por um programa de TV dominical baseado em temas 
das personagens da Disney, que ele mesmo apresentaria. A ideia foi tão incrível 
que Walt só colheu benefícios. Além de promover suas próprias criações, ele 
podia falar do tão esperado parque que estava em construção na Califórnia. 

Quando inaugurou a Disneylândia em 17 de julho de 1955, a procura 
por ingressos foi tamanha que o lugar recebeu visitantes em excesso, alguns 
portando bilhetes falsificados. O parque não estava preparado para receber 
tantas pessoas e a experiência de quem compareceu naquele dia não foi tão 
mágica quanto Walt esperava. Ele teve que decidir se deixaria em funciona-
mento banheiros ou bebedouros. Obviamente ele escolheu os banheiros e os 
visitantes não tinham água disponível para beber, diante do calor de 38 ºC re-
gistrados naquele dia. Ele corrigiu os problemas operacionais e refez a estreia 
no dia seguinte, dessa vez com o sucesso almejado. 

O tamanho do parque construído na Califórnia incomodava o seu ideali-
zador, que não parava de pensar em sua expansão e em novos projetos. Quan-
do vislumbrou uma oportunidade na Flórida, não teve dúvidas e iniciou o 
processo de compra do terreno, cuja área era de 100 km2. Uma de suas ideias 
para este complexo era o Epcot, inicialmente concebido para ser uma cidade 
de verdade, experimental, na qual as pessoas poderiam trabalhar e morar ao 
mesmo tempo em que se divertiam. A ideia dos túneis, hoje utilizados no 
Magic Kingdom, surgiu como uma forma dos moradores do local evitarem o 
tráfego. Ele queria uma cidade repleta de tecnologia avançada e que fosse um 
exemplo perfeito de ambiente à frente de seu tempo. 

Walt Disney era um verdadeiro visionário. Não viveu o suficiente para 
concluir seu objetivo e os engenheiros que trabalharam na construção deste 
espaço concluíram que não era possível fazer daquele lugar uma cidade. Epcot 
então acabou se tornando mais um parque do complexo, com atrações sobre 
ciência e tecnologia. Apesar do posicionamento dos engenheiros, é difícil não 
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acreditar que se ele estivesse vivo, certamente mostraria aos engenheiros uma 
forma de concretizar sua ideia!

No ano de 1966 ele foi diagnosticado com câncer de pulmão, resultado 
dos anos de consumo excessivo de cigarros. Em 15 de dezembro de 1966, 
Walt Disney faleceu em Los Angeles, aos 65 anos de idade. Ele foi cremado e 
suas cinzas estão enterradas no Forest Lawn Cemetery, em Los Angeles.

A existência de Walt Disney definiu perfeitamente a frase “Não desista 
dos seus sonhos”. Ele viveu, cresceu e os construiu, baseado nos sonhos 
alheios. Não tinha medo de correr riscos. Quando surgia uma ideia na qual 
acreditava, não descansava até torná-la realidade. Quando uma criação to-
mava sua mente, só tinha uma opção para livrá-la: que ela se concretizasse, 
exatamente da forma como imaginou. Foi um perfeito executor: sua ca-
pacidade de tirar ideias do papel e colocá-las em prática é algo inspirador. 

Dentre suas principais características, as que mais se destacam são as que 
já conhecemos: contratar as pessoas certas, querer sempre os melhores em 
sua equipe, (sobretudo os que fossem superiores tecnicamente a ele), nunca 
prestar (ou dar) atenção aos que não acreditavam nas suas ideias e seguir seu 
instinto, sem que a opinião alheia o influenciasse. Manter-se íntegro ao que 
se acredita, com todos à volta dizendo que você está louco, ou que a ideia 
apresentada é um absurdo, não é uma tarefa fácil. 

Geralmente nos deixamos abater por críticas e posições contrárias, te-
mendo o erro. Walt não tinha essa característica. É possível acreditar que ele 
receava mais não se tornar aquela pessoa que vislumbrava ser do que estar 
errado sobre um tema qualquer. 

Ele sempre foi um excelente vendedor, tanto para os distribuidores como 
para sua equipe. Ele tinha o dom de convencer todos em seu entorno a segui-
rem seu caminho. Sem esse poder de persuasão talvez não tivesse alcançado 
o sucesso. Ele liderava por inspiração, conseguia colocar entusiasmo quando 
dizia aos outros o que pretendia, além de ser muito focado e sempre trabalhar 
arduamente para concretizar os seus planos. 

Walt Disney era um homem atento aos detalhes. O dom de enxergar 
além do óbvio e o seu apego aos detalhes certamente foram dois de seus 
maiores diferenciais, já que buscar a perfeição exige paciência e visão. Ele não 
se contentava em ter uma ideia meramente concebida, ela tinha que estar 
perfeitamente executada, exatamente como ele imaginou em sua mente. 
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Estes valores, sem dúvida, foram absorvidos por todos a sua volta. Seu 
irmão Roy assumiu a empresa após a sua morte, e a convivência com Walt o 
ensinou bastante sobre como as coisas deveriam funcionar. 

Impressiona como a The Walt Disney Company segue em crescimento 
e estável: 54 anos após o falecimento de seu mentor, ainda podemos experi-
mentar a magia que havia em sua mente. Ele conseguiu implantar seus valores 
na sua empresa de tal forma que eles perduram até hoje. 

Atualmente, os empreendimentos Disney espalhados pelo planeta rece-
bem mais de 150 milhões de pessoas por ano.

No total, existem seis parques da Disney espalhados pelo mundo: Califór-
nia (inaugurado em 1955), Florida (inaugurado em 1971), Tóquio (inaugurado 
em 1983, foi o primeiro empreendimento fora dos EUA e é o único complexo 
que não pertence de fato a Walt Disney Company), Paris (inaugurado em 1992), 
Hong Kong (inaugurado em 2005) e Xangai (inaugurado no ano de 2016).

Em dezembro de 2017, após a compra da 21st Century Fox por 71 bi-
lhões de dólares, a empresa se tornou o maior conglomerado de mídia e en-
tretenimento do mundo. Uma ação da Walt Disney Company hoje vale R$ 
635,00 (posição em 15 de maio de 2020). Na primeira abertura de capital da 
empresa, a ação foi negociada por 5 dólares. 

Também pertencem à Disney a rede de televisão ABC (adquirida no ano de 
1996 por 19 bilhões de dólares), a Disney Channel, a Pixar (adquirida em 2006 
por 7 bilhões de dólares), a Marvel Entertainment Inc (adquirida no ano de 2009 
por 4 bilhões de dólares), a Lucas Film, a ESPN, A+E Networks e Freeform. 

No Best Global Brands de 2019, ranking com as 100 melhores marcas do 
mundo, divulgado pela consultoria Interbrand e que considera aspectos como 
o desempenho e impacto de cada empresa entre os consumidores, a Walt 
Disney Company ocupa atualmente a décima posição, com valor de marca 
estimado em US$ 44,3 bilhões.

São tantas as conquistas realizadas por Walt Disney e sua companhia que 
ao retornarmos ao capítulo de sua vida em que foi demitido por ser preguiçoso 
e pouco criativo, só podemos imaginar quantos(as) iguais a ele existem por aí, 
que não concretizaram suas ideias porque cederam aos “nãos” recebidos da vida. 

“Quando você acredita em algo, acredite nele todo o caminho, 

de uma maneira implícita e inquestionável”. (Walt Disney)



O tempo passa, novas tecnologias e negócios surgem. Entretanto, o 
caminho para que se obtenha uma carreira de sucesso no mercado finan-
ceiro sempre foi bem claro: Ingressar-se numa boa faculdade de negócios, 
conseguir um estágio em um renomado banco de investimentos, se formar, 
ser contratado e, a partir daí, conseguir crescer o máximo no menor tem-
po possível. É um caminho intenso e competitivo. Além da necessidade de 
uma boa consistência de performance, é de grande ajuda obter certificações. 
Cursar um Master of Business Administration (MBA) numa tradicional uni-
versidade garante mais atratividade ao currículo e construir uma boa rede 
de relacionamentos são passos importantes quando se almeja um cargo de 
managing director em um banco de investimentos ou de chief investment officer 
(CIO) numa gestora de patrimônio. 

No entanto, certos pioneiros do mercado financeiro tiveram carreiras 
totalmente diferentes do mainstream. Nascido em 25 de abril de 1938, na 
cidade de Newton, em Massachusetts (EUA), James Harris “Jim” Simons se 
tornou um dos mais bem sucedidos e resguardados investidores de todos os 
tempos. Fundador da gestora Renaissance Technologies e do lendário fundo 
Medallion, que opera usando métodos quantitativos, não havia muito con-
teúdo publicado sobre ele, por conta de seu perfil recluso. Até que o escritor 

Jim Simons 
(1938-presente)

Orlando Didier
Economista pelo Ibmec-MG e Investment Advisor  

no Santander Private Banking.
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Gregory Zuckerman, do The Wall Street Journal, conseguiu, após anos de insis-
tência e investigação, se reunir com Simons por aproximadamente dez horas 
para coletar informações sobre sua vida pessoal e profissional. Zuckerman, 
então, publicou em 5 de novembro de 2019 o livro The Man who Solved the 
Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution. Além de seu encon-
tro com Simons, ele conseguiu dados importantes conversando com amigos, 
familiares e outras pessoas que passaram pela vida do gestor. O trabalho de 
Zuckerman foi bastante árduo, pois todas as pessoas ligadas a ele se recusavam 
a dar qualquer tipo de informação (inclusive gestores rivais). O time da Re-
naissance é um dos mais discretos que passaram por Wall Street. É de conhe-
cimento geral que os funcionários antes de ingressarem na empresa precisam 
assinar contratos de confidencialidade de até 30 páginas, que não podem ser 
quebrados sequer ao se aposentarem. 

De origem judaica, seu pai Matthew Simons era dono de uma fábrica de 
sapatos e sua mãe, Marcia Kantor Simons, era parente do matemático russo 
Georg Cantor, criador da Teoria dos Conjuntos. Jim começou a trabalhar na 
adolescência em uma loja de jardinagem e, para sua felicidade, não teve mui-
to sucesso no ramo. Como seu primo distante, desenvolveu grande aptidão 
pela Matemática. Aos 20 anos de idade, já havia se formado no Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Em 1961, aos 23 anos, recebeu o título de 
phD pela Universidade da Califórnia, da cidade de Berkeley. Em sua car-
reira acadêmica, foi orientado pelo famoso matemático americano Bertram 
Konstant, ocasião na qual focou na Geometria Diferencial e em variedades 
topológicas. No mundo acadêmico, trabalhou a Teoria Quântica dos Campos 
Tridimensionais com o matemático e poeta sino-americano Shiing-Sheng 
Chern, descobrindo e provando o que veio a ser chamada Teoria de Chern-
-Simons, que pode ser aplicada na Teoria das Cordas e na computação quân-
tica. Junto a outras obras, o estudo rendeu a Simons o Prêmio Oswald Veblen 
de Geometria em 1976. 

Após obter um desempenho excepcional no meio acadêmico, o jovem 
Jim Simons chegou a lecionar em Harvard e no MIT, porém foi contrata-
do em 1964 pelo Instituto for Defense Analyses (IDA) para trabalhar como 
decifrador de códigos para o governo norte-americano. Era um trabalho in-
teressante: pagava bem e lhe permitia dedicar metade de seu expediente à 
Matemática para fins pessoais. Fez um excelente trabalho, mas foi demitido 
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após o envio de uma carta ao jornal New York Times se opondo à Guerra 
do Vietnã. Um tempo depois, Rretomou o trabalho acadêmico ao assumir a 
direção do Departamento de Matemática da Stoney Brook University, uma 
universidade pública localizada em Long Island, ilha localizada a 60 quilôme-
tros da cidade de Nova Iorque. Ocupou este cargo por 12 anos. 

Para muitos personagens do meio acadêmico, sua carreira termina neste 
ponto. No entanto, a grande “virada de jogo” ocorreu quando Jim Simons 
tinha 40 anos de idade. Em 1978, após deixar o cargo em Stoney Brook, ele 
resolveu ingressar no mercado financeiro e criou uma companhia chamada 
Monemetrics (futuramente renomeada Renaissance Technologies). Apesar de 
tardia, por conta dessa mudança de carreira, grandes paradigmas foram muda-
dos a partir de então.

Simons não tinha experiência prévia no mercado financeiro, nem conhe-
cimento de negócios, finanças ou trading. Seus colegas matemáticos observa-
vam espantados e achavam que ele estava fazendo uma grande loucura. Jim 
começou a utilizar seus conhecimentos de Matemática e Estatística para ten-
tar prever comportamentos e padronizações de preços. Um de seus primeiros 
contratados foi Lenny Baum, do algoritmo Baum-Welch. Simons utilizava o 
algoritmo para encontrar os parâmetros desconhecidos de um modelo Ma-
rkov oculto enquanto ainda estava no IDA e, agora, tentava utilizá-lo junto 
a outras abordagens estatísticas no mercado financeiro. Apesar de buscar uma 
solução matemática para se posicionar nos investimentos, no início Simons 
não operava de maneira muito diferente dos gestores tradicionais; muitas de-
cisões eram tomadas com base na intuição e instinto. Levando em conta a 
inexperiência, os primeiros anos foram bastante desafiadores, muitas estra-
tégias adotadas não surtiram efeito. O patrimônio do fundo praticamente 
zerou e ele foi forçado a interromper as operações. Os altos e baixos estavam 
fazendo com que Simons ficasse deprimido e seus funcionários não ficavam 
muito tempo na empresa. Havia uma suspeita de que ele estava pensando em 
encerrar o negócio. 

No entanto, não foi isso que aconteceu. Ao invés de desistir, ele dobrou 
os esforços para encontrar a “fórmula do sucesso” de seu investimento. Com 
o passar do tempo, Simons contratou mais matemáticos, estatísticos e físicos 
altamente qualificados em suas respectivas áreas, nenhum especialista em fi-
nanças. Entre eles estavam Elwyn Berlekamp, expert em Teoria dos Jogos e 
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programador, James Ax, especialista em Teoria dos Números, Rene Carmona, 
perito em equações diferenciais estocásticas, e Nick Patterson, com quem já 
havia trabalhado no IDA. Juntos, desenvolveram técnicas e software pioneiros, 
que fizeram o fundo começar a performar de modo mais positivo e consis-
tente. Algumas estratégias não funcionavam, no entanto os acertos mais que 
compensavam os erros. Renomearam o fundo para Medallion Fund em ho-
menagem aos prêmios recebidos por Simons, Ax e alguns outros da equipe e, 
no período entre 1988 e 1993, ampliram seu patrimônio de US$20 milhões 
para US$ 66 milhões.

Em um determinado momento, Jim Simons percebeu que para manter 
seus algoritmos atualizados e eficientes, ele precisaria ter na equipe mais es-
pecialistas em Ciência da Computação e machine learning. É fácil um modelo 
quantitativo se tornar obsoleto à medida que novas tecnologias aparecem no 
mercado, portanto um algoritmo que “aprendesse sozinho” seria a solução 
para o projeto de perpetuação do fundo. Simons, então, contratou dois pes-
quisadores, Robert Mercer e Peter Brown, que trabalhavam desenvolvendo 
reconhecimento de voz na então gigante de computação IBM e passaram a 
evoluir os algoritmos, melhorar as instalações de armazenamento de dados e 
otimizaram o software de trading do fundo. Essas medidas foram extremamente 
importantes: no período de 1993 a 2000, o patrimônio do Medallion Fund 
passou de US$ 66 milhões para US$ 2,4 bilhões, e em 2010 chegou a US$ 
10 bilhões. Foi neste ano que Simons deixou de ser o CEO da RenTech, 
passou o posto para Mercer e Brown e assumiu a presidência do conselho. 
Desde então, o patrimônio “travou” deliberadamente e todo o excedente de 
retorno é distribuído aos cotistas. O fundo encontra-se fechado para novos 
investidores e para os que não são funcionários da Renaissance Technologies. 
Estima-se que até o ano de 2018, o fundo tenha rendido 39% anuais (após 
taxas de administração, performance, etc). Esse nível de rentabilidade ao longo 
do período deixaria qualquer outro grande investidor com inveja, seja ele Ray 
Dalio, George Soros ou até mesmo Warren Buffet.

No entanto, a brilhante carreira de Simons não foi um mar de rosas. 
Além do grande estresse enfrentado na época do Monemetrics, no início da 
Renaissance, a vida pessoal de Jim foi bastante conturbada. Em 1974, ele se se-
parou de sua primeira mulher, Barbara Bluesteine, e posteriormente se casou 
com Marilyn Hawrys. No ano de 1996, seu filho Paul foi atropelado por um 
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carro enquanto andava de bicicleta e faleceu. Em 2003, um de seus filhos, Ni-
cholas, morreu afogado em Bali com apenas 24 anos de idade. De acordo com 
as pessoas mais próximas, essas tragédias deixaram em Jim marcas irreparáveis. 

Além disso, manter sua equipe inicial de funcionários não foi possível. 
Baum, Ax e Berlekamp e outros colaboradores mais próximos pediram de-
missão da empresa após algum tempo, seja por problemas de saúde, desenten-
dimentos ou motivos pessoais. 

Em 2016, a empresa voltou aos holofotes pelo fato de Robert Mercer ter 
sido o maior doador individual de toda a eleição norte-americana. Ele foi um 
dois principais apoiadores da candidatura de Donald Trump à presidência e 
foi ele e sua filha, Rebekah, ajudaram Steve Bannon a conseguir uma posição 
de extrema relevância na campanha, que culminou na vitória do candidato 
do Partido Republicano. Simons nunca demitiria alguém de sua empresa por 
conta de sua preferência política, mas para fugir da polêmica envolvendo os 
resultados das eleições de seu país convenceu Mercer a renunciar ao cargo de 
co-CEO e continuar na empresa como pesquisador. 

No ano de 2014, veio à tona uma nova polêmica envolvendo o Me-
dallion Fund e a Receita Federal Americana (IRS). Havia a suspeita de que 
o fundo estava classificando ganhos de trading de curto prazo como se fossem 
de longo prazo, com os cotistas pagando menos impostos que o necessário. 
Segundo o IRS, o fundo deixou de pagar algo como US$ 6,8 bilhões em 
taxas. A disputa perdura até hoje, e os cotistas correm o risco de pagar bilhões 
de dólares em multas. 

De qualquer forma, se colocarmos toda a sua história em perspectiva, 
o pioneirismo de Jim Simons e o legado que ele criou foi impressionante. 
Além do retorno inalcançável por outros gestores durante um período de 30 
anos, a capacidade de enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente 
do mainstream é bastante intrigante. Ele deixou de ser um matemático 100% 
teórico para ser um “mestre” do mercado. Ele transformou capacidade ce-
rebral e matemática aplicada em bilhões de dólares. Enquanto todos os seus 
competidores usavam a intuição, o instinto e conceitos básicos para a tomada 
de decisão em seus investimentos, Simons fez questão de juntar a maior quan-
tidade de dados possíveis e aliar Matemática e computação avançada para criar 
modelos e fazer previsões. O resultado foi uma revolução na qual podemos 
ver, até hoje, empresas transpondo suas atividades do aspecto intuitivo para 
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o técnico. Hoje em dia, fundos quantitativos e hedge funds dominam grande 
parte do mercado financeiro. 

Os métodos de análise (ainda que não totalmente revelados) de Si-
mons foram utilizados em praticamente todos os setores da economia. Um 
grande exemplo disso é que sua equipe trabalhava analisando Big Data 
muitos anos antes disso se tornar uma prática comum no Vale do Silício, 
no governo, no Exército, nos esportes e em diversos outros setores que 
trabalham com previsões. 

Simons montou um time de profissionais que, na época, jamais imaginou 
que poderia lograr êxito. Praticamente formado por phDs, ele não contratava 
funcionários com background de finanças ou de negócios. Ele mesmo só foi 
se dedicar a este mercado com 40 anos de idade e sem nenhuma experiência 
prévia. Como pessoas com um perfil totalmente diferente ao de gestores de 
Wall Street, formados nas melhores business schools dos EUA conseguiam en-
tregar uma rentabilidade tão superior? Ele soube como montar o melhor time 
possível: cada membro com suas devidas qualificações e que, individualmente, 
dificilmente sairiam do mundo teórico. No entanto, juntos, eles se transforma-
ram em um dos maiores motores de geração de retornos já visto. Zuckerman, 
quando escreveu seu livro, avaliou que Simons tivesse uma fortuna pessoal de 
aproximadamente US$ 23 bilhões, maior que a de diversas figuras mais po-
pulares como Elon Musk, Rupert Murdoch e Laurene Powell Jobs. Existem 
outros funcionários bilionários no fundo, como Robert Mercer. A capacidade 
de geração de riqueza da RenTech é tamanha, que um funcionário médio da 
empresa tem aproximadamente US$ 50 milhões investidos. Estima-se que ao 
longo de sua trajetória tenha rendido mais de US$ 100 bilhões, valor superior 
ao PIB de diversos países. 

Nos dias atuais, Dr. Simons tem dedicado sua vida cada vez mais à fi-
lantropia. Através da Simons Foundation, desenvolveu diversos programas de 
patrocínio e incentivo à Matemática e às Ciências e subsidia o salário de mi-
lhares de professores de Matemática e Ciências em escolas públicas dos EUA. 
Também investe no desenvolvimento de pesquisas de combate ao autismo, 
sobre a origem da vida, etc. 

Podemos afirmar que Jim Simons foi um pioneiro, o grande precursor os 
fundos quant. O tempo passa e eles continuam na vanguarda da tecnologia e a 
consistência de retorno. Desde o início, passaram por diversas intempéries que 
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impactaram mercados internacionais e parece que só se fortalecem: a crise 
do peso mexicano (1994), a crise asiática (1997), a crise da Rússia (1998), a 
bolha das pontocom (2000), o ataque às Torres Gêmeas (2001), a crise argentina 
(2002), a crise do subprime (2008) e a crise atual do covid-19. Simons sempre 
buscou aprimorar seus modelos com capital humano de altíssimo nível. Ele 
provou que é possível construir uma carreira brilhante no mercado finan-
ceiro por vias não tradicionais e que nunca é tarde para assumir um novo 
desafio. Mesmo sem muito dinheiro, sem subsídio do governo e sem contatos 
“quentes”, mas com muito estudo e determinação, é possível enriquecer, ser 
admirado e construir um grande legado. 



Conheça Phil Knight, o criador da Nike.

Um dos executivos mais influentes do mundo, Phil é o fundador, pre-

sidente emérito e ex-CEO da Nike. Vive no Oregon com sua esposa, 

Penny, com quem se casou em 1968. “Make history or be a part of it”. 

“Faça história ou seja parte dela”. Essa era uma de suas principais 

filosofias de vida.

Muito antes de alcançar o sucesso, Knight já tinha o desejo de ter 

uma vida memorável e que não passasse despercebida. Tal ambição foi 

o combustível para tomar diversas decisões críticas em sua carreira e 

deixar um legado relevante na história.

Phil Knight e Blue Ribbon Sports

Philip Hampson Knight nasceu em Portland, Oregon, em 24 de fevereiro 
de 1938. Filho de Bill Knight, advogado que trabalhou como editor de jor-
nais, e Lota Hatfield Knight, Phil cresceu no bairro de Portland e frequentou 
a Cleveland High School. Segundo fontes, quando seu pai se recusou a lhe dar 
um emprego de verão em seu jornal (o extinto Oregon Journal), por acreditar 

Phil Knight 
(1938-presente)

Nathália Gusman
Nathália Gusman é administradora de empresas, formada pela 
Fundação Getulio Vargas. Iniciou sua carreira em investment 

banking e atualmente atua com turnaround e reestruturação de 
empresas na Íntegra Associados.
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que seu filho deveria encontrar trabalho por conta própria, Phil foi para o 
rival do Oregon. Trabalhava no turno da noite, tabulando as pontuações espor-
tivas e, todas as manhãs, corria sete milhas de volta para casa.

Knight continuou sua educação na University of Oregon (UO), onde 
foi repórter esportivo do Oregon Daily Emerald, e, em 1959, formou-se em 
Jornalismo. Apaixonado por esportes, Phil era corredor de média distância 
na universidade, ganhou diversas varsity letters (cartas de parabenização) por 
performances e era treinado por Bill Bowerman, muito famoso na época por 
ser rígido, perfeccionista e inspirador. O técnico estava sempre mudando os 
sapatos, que eram rasgados e costurados de diversas maneiras para melhorar 
os tempos dos corredores. E Phil Knight era uma de suas cobaias preferidas.

Recém-formado, Phil serviu ao Exército dos Estados Unidos durante 
cerca de um ano. Após essa experiência, decidiu voltar a estudar e concluiu 
um Masters of Business Administration (MBA) na Stanford Graduate School 
of Business em 1962. Ao longo do curso, escreveu um artigo questionando 
sobre como “os calçados esportivos japoneses podem fazer com os calçados 
esportivos alemães o que as câmeras japonesas fizeram com as câmeras ale-
mãs”. Na década de 1960, os japoneses ganharam notoriedade ao unir mão de 
obra barata e dedicação com qualidade, o que deixou para trás os alemães do 
mercado de máquinas fotográficas. A ideia de Phil seria fazer o mesmo com 
os tênis de corrida.

Em 1962, mesmo ano de sua graduação, Phil conseguiu ajuda financeira 
do pai e partiu para uma viagem ao redor do mundo. Uma das paradas foi em 
Kobe, no Japão, onde conheceu os tênis de corrida Tiger. Impressionado com 
a qualidade e o baixo custo dos calçados, entrou em contato com a empresa 
responsável pelos produtos. Determinado, ao final do encontro, Knight havia 
garantido os direitos de distribuição da Tiger no oeste dos Estados Unidos.

As amostras demoraram mais de um ano para chegar aos Estados Unidos 
e, nesse meio tempo, Phil precisava de um emprego para se sustentar finan-
ceiramente. Assim, atuou como contador e professor de Contabilidade da 
Portland State University. 

Quando finalmente recebeu a encomenda, enviou dois pares para seu 
ex-treinador de corrida. Bowerman gostou do presente, sentiu potencial no 
negócio e quis entrar como sócio. Ao lado de Bill Bowerman, em 1964 fun-
dou a Blue Ribbon Sports, que depois se transformou na Nike. Com uma 
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divisão de 51% para Knight e 49% para Bowerman, a ideia inicial era vender 
os calçados Tiger, oferecer ideias de design para novos produtos e, assim, com-
petir com os concorrentes alemães que, na época, dominavam o mundo dos 
calçados esportivos com as marcas Adidas e Puma. O projeto de MBA estava 
se tornando realidade.

A trajetória Nike: sucesso diante do fracasso

Hoje a maior empresa em venda de material desportivo do mundo, a 
Nike foi uma das pioneiras na terceirização da produção, que se tornou um 
padrão global em diversas indústrias. Sem fábricas próprias, a companhia 
concentrou esforços na inteligência de marketing, no design e na inovação 
de seus artigos. 

Para completar o time, Phil uniu uma equipe de recém-formados, quase 
todos ex-atletas universitários, formando com eles uma empresa conduzida 
por corredores. Isso numa época em que a corrida não era um esporte roti-
neiro e os tênis de corrida não eram usados fora das pistas ou quadras. Mas a 
paixão pelo esporte fez com que ele alcançasse a evolução da marca.

A união da terceirização da produção com o know how de corredores 
experientes definitivamente trouxe resultados positivos para a formação da 
empresa. Essa terceirização (ou divisão) do trabalho permitiu, desde o início, 
manter o foco da equipe no core business, obter serviços especializados na pro-
dução e buscar expandir o negócio de forma estruturada.

Durante toda a sua trajetória, Phil buscava estar cercado de pessoas de 
confiança e sempre ouvia seus conselhos. Buscava a opinião de seus pais, do 
técnico, de professores, de colegas de trabalho e de executivos de outros países. 
Segundo ele, os conselhos podem ajudar em decisões difíceis. “My job is to 
listen to ideas, maybe cook up a few of my own, and make decisions based on what’s 
good for the shareholders and for the company” (“Meu trabalho é ouvir ideias, tal-
vez criar algumas minhas e tomar decisões com base no que é bom para os 
acionistas e para a empresa”).

Inicialmente, as operações eram conduzidas a toque de caixa. As vendas, 
feitas do porta-malas do carro, dobravam a cada ano. Sua estratégia de cres-
cimento, além de agressiva, foi arriscada. Diferentemente de hoje, naquela 
época não eram tão comuns fundos de investimento dedicados ao fomento 
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de negócios e empreendimentos de alto risco em fases iniciais, como fundos 
de venture capital. Além disso, os bancos eram mais conservadores e as leis não 
permitiam que bancos comerciais atuassem como bancos de investimento. 
Diante desse cenário, para sustentar seu crescimento, Phil adotou uma estra-
tégia arriscada. Quanto mais vendia, mais empréstimos com bancos tomava. 
Vivia com o capital de giro no limite. O dinheiro não parava em sua conta. 
Mas eles tinham um propósito maior que o dinheiro.

Seja grande. “It’s alright to be Goliath, but always act like David”  
(“Não há problema em ser Golias, mas aja sempre como Davi”).

Os desafios para prosperar eram diversos. Os primeiros anos da Nike fo-
ram caracterizados por vendas ascendentes, em paralelo a constantes ameaças 
de fracasso. Do lado positivo, Knight teve a sorte de atuar num mercado que 
cresceria intensamente. Nos anos 1960 e 1970, a corrida entrou na moda. E, 
conforme os tênis foram ficando mais bonitos e confortáveis, passaram a ser 
usados também no dia a dia, e não apenas para o esporte. A Nike cresceu jun-
to. Investindo em design e, mais tarde, em muita propaganda, a empresa tomou 
a dianteira nesse movimento.

Apesar das glórias, também foram anos de lutas. Muitas lutas. Na mesma 
época em que os negócios começavam a decolar, aumentava a necessidade de 
empréstimos mais vultosos para sustentar o crescimento. No entanto, foram 
rejeitados e, além da não autorização do banco, Phil foi denunciado ao Fede-
ral Bureau of Investigation (FBI) por suspeita de condução fraudulenta dos 
negócios. Em paralelo, seu principal parceiro comercial japonês, responsável 
pela produção dos produtos desde o início, tentava encontrar outros distribui-
dores no país. O rompimento com a empresa e a batalha judicial subsequente 
levaram a Nike para o buraco.

Não tenha medo do fracasso. “The only time you must not fail is the 
last time you try” (“A única vez que você não pode falhar é na última 
vez que tentar”).

À beira da falência, eles foram salvos por uma trading também japonesa, 
com um braço de financiamentos que buscava estimular a exportação do 
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grupo. Graças a esse apoio, a Nike conseguiu sobreviver, sem depender de 
um único parceiro comercial, e começou a produzir tênis em outras fábricas.  
E com tal impulso, somado a expansão do seu parque industrial ao longo dos 
anos, a Nike se fez presente em diversos países ao redor do mundo. 

Diversas ocasiões evidenciam que os percalços não cessaram e se fazem 
presente até os dias atuais. Nos dias de glória dos anos 1980, Phil sofreu a trai-
ção de um de seus principais executivos, que foi trabalhar para a arqui-inimiga 
Adidas. Nos anos 1990, enfrentou um revés do seu modelo de terceirização, 
com a acusação por grupos de direitos humanos de trabalho escravo na pro-
dução dos seus tênis. A repercussão negativa exigiu que a empresa se dedicasse 
fortemente à reconstrução de sua imagem, além de investir na fiscalização e na 
implementação de programas de melhoria em suas instalações. E essas foram 
somente algumas entre tantas preocupações que viveram.

“Luck plays a big role” (“A sorte desempenha um grande papel”).

Foram tantas as ocasiões que levaram a empresa para a beira do abismo 
que podemos entender a conclusão de Knight: “E aqueles que pregam que 
os empreendedores nunca devem desistir? Charlatões. Às vezes, você tem que 
desistir. Às vezes, saber quando desistir, quando tentar outra coisa é genial. 
Desistir não significa parar. Nunca pare. A sorte desempenha um grande pa-
pel. Sim, gostaria de reconhecer publicamente o poder da sorte. Atletas têm 
sorte, poetas têm sorte, empresas têm sorte. O trabalho duro é fundamental, 
uma boa equipe é essencial, o cérebro e a determinação são inestimáveis, mas 
a sorte pode decidir o resultado”.

Para ele, se o empreendedor acredita em suas ideias e em sua capacidade, 
não deve parar por nada. E desistir não significa parar. Muitas vezes, estamos 
tão atolados em nossas batalhas diárias que não enxergamos soluções mais 
simples. Isso não apenas irá nos poupar de muitos problemas ao longo do 
caminho, como também irá abrir novas possibilidades, coisas que nunca ima-
ginaríamos se não experimentássemos.

Mais que uma empresa, Phil construiu uma das marcas mais valiosas do 
mundo. Nessa jornada, a Nike uniu cultura popular com esportes e deu um 
papel de destaque para os atletas nunca antes alcançado, sendo pioneira no 
movimento do marketing esportivo moderno. Phil brinca que não estava no 
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mercado dos calçados, mas, sim, no mercado de entretenimento. E essa men-
talidade de marketing criativo fez com que a Nike criasse alguns dos slogans e 
campanhas publicitárias mais memoráveis da história.

E fora do âmbito da Nike, Phil Knight tem um papel notável em ações 
de caridade em diversas causas e diz que doará grande parte de sua fortuna 
para esses feitos. Ainda no campo pessoal, recebeu da Universidade de Oregon 
o Prêmio Pioneiro por sua capacidade de liderança e de visão. E é considera-
do a 26a pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes, em 2019, com um o 
patrimônio de US$ 33 bilhões – construído com sua própria carreira.

Inovação na dianteira

Seja curioso, almeje conhecimento e vá sempre em busca de novas 
experiências: a curiosidade de Phil Knight definitivamente foi um dos fa-
tores de seu triunfo. Phil buscou viajar o mundo, conhecer novos lugares, 
pessoas e culturas, ter ideias e construir o acervo necessário para ser um 
empreendedor de sucesso.

A Nike destaca-se até os dias atuais por introduzir diversas inovações nos 
equipamentos desportivos e se impor no mercado, equipando grandes atletas 
de renome internacional. E um ativo especial nessa trajetória e nesse DNA de 
inovação foi o cofundador Bowerman. Além de um técnico lendário, ele era 
um entusiasta na busca de mudanças revolucionárias nos calçados: os primeiros 
pares feitos pela Nike vinham de uma tostadeira de ferro. Inspirado pela má-
quina de fazer waffles de sua esposa, ele criou a sola waffle, que dava mais tração 
e impulso na pisada e ajudava os atletas a se manterem estabilizados durante a 
corrida. Assim, originou-se o Nike Waffle Trainer, patenteado em 1974.

Phil buscou investir também em ideias que os concorrentes não se inte-
ressaram e, consequentemente, não davam atenção. Um exemplo simples foi o 
tênis com sola de ar encapsulado, ideia louca de um engenheiro aeronáutico, 
apresentada para os executivos da Nike nos anos 1970. Na época, a mesma 
ideia tinha sido apresentada para a Adidas e outras concorrentes, que não de-
monstraram interesse no projeto. Phil fez um teste, e a Nike nunca olhou para 
trás. A partir daí, os tênis Nike Air têm estado presentes nos armários do mun-
do tudo. O sucesso foi tão grande que a empresa decidiu ir além do mercado 
esportivo e passou também a vender calçados para uso pessoal.
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Os desafios fizeram parte da trajetória da Nike e fazem-se presentes até 
os dias atuais. Ainda no campo das inovações, o desafio mais recente foi em 
relação à polêmica tecnologia das placas de carbono. A invenção de um tênis 
atômico que permite reduzir o gasto energético na corrida gerou diversas 
consequências: recordes mundiais batidos, revolução no mercado de tênis de 
competição, concorrentes desenvolvendo produtos com a mesma tecnologia 
e vozes colocando em dúvida a legalidade das placas e de seu efeito. Tal polê-
mica chegou ao ponto de levar a Associação Internacional de Federações de 
Atletismo (Iaaf) a discutir se a tecnologia seria doping tecnológico e talvez a 
proibição dos tênis em competições. Apesar dessa potencial barreira legal, o 
cenário de livre mercado ainda fornece terreno necessário para que a Nike 
mais uma vez mostre sua essência inovadora e introduza um novo movimento 
nesse mercado. Só ainda não sabemos qual. Mas isso é uma questão de tempo.

A visão da Nike é “trazer inspiração e inovação para todos os atletas do 
mundo”. E, se você tem um corpo, você é um atleta. A partir disso, as possi-
bilidades tornam-se infinitas.



O Talmud, livro sagrado do judaísmo, diz que aquele que salva uma vida 
salva toda humanidade. Da mesma forma, diversos textos sagrados de outras 
religiões consagram a vida humana. Assim, associamos o fazer o bem ao outro 
a um ato religioso. O homem bom passa a ser o temente a Deus – ou seja, 
aquele que teme, que segue, que obedece. Mas um grupo pequeno de pessoas 
não precisa se nortear por valores religiosos para ver na humanidade o mais 
importante dos tesouros a ser preservados. Com certeza, nesse seleto grupo, 
encontra-se Sérgio Vieira de Mello ou, simplesmente, Sérgio.

Filho do diplomata Arnaldo Vieira de Mello e da professora Gilda dos 
Santos, Sérgio passou sua infância migrando por diversos países (Argentina, 
Itália, Líbano e Brasil) e foi dessa forma, sem criar raízes, que Sérgio passou a 
ter uma visão mais globalista da humanidade. Tais vivências e o acesso a uma 
boa educação formal fizeram dele fluente em cinco línguas, mas ainda assim 
indeciso sobre seguir os passos do pai ou se jogar nos braços da filosofia.

Na metade da década de 1960, os ventos gelados da ditadura começaram 
a soprar no Brasil e, nesse contexto, Sérgio concluía o colegial. Havia estu-
dado filosofia no colégio e, numa redação do último ano, escreveu sobre sua 
crença nos fundamentos de um mundo justo que, segundo ele, não precisava 
da moralidade religiosa, e, sim, de “ideias mais objetivas de justiça e respeito 

Sérgio Vieira de Mello 
(1948-2003) 

Direitos humanos, o pioneirismo 

nas negociações de conflitos 

pelas Nações Unidas

Vítor Baqueiro
Detentor da certificação CFP (Certified Financial Planner)  

e sócio-fundador da Nobel Capital.
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mútuo”. “A política internacional não diferia do intercâmbio social”, escre-
veu ele, considerando que a chave dos veículos amigáveis estava no que de-
nominou “autoestima individual e coletiva”. “Somente, então, a estabilidade 
poderia se basear na paz e compreensão, e não no terror”.

Sérgio começa a faculdade de Filosofia no Rio de Janeiro e depois se 
transfere para a prestigiada Sorbonne em Paris, onde participou ativamente 
dos protestos estudantis de maio de 1968. Sérgio é preso e ferido pela polícia 
francesa. Em 1969, após ser recusado como professor de Filosofia, aceita o 
cargo de tradutor de francês na Organização das Nações Unidas (ONU) em 
Genebra. Dentro da organização, Sérgio destaca-se com seu carisma e incrível 
capacidade de negociação, temperada com idealismo e boa persuasão. Na de-
finição de sua biógrafa, Samanta Power, era um “maquiavélico idealista” – um 
misto de James Bond com Bob Kennedy.

Em meados da década de 1970, Sérgio começa sua atuação no campo. 
Ele gostava de destacar que era no front de batalha que gostava de estar: in 
loco, olho no olho e respirando o mesmo ar de quem sofria toda sorte de 
crueldade. Essa proximidade dá a ele o senso de urgência e abnegação de, 
antes de tudo, buscar qualquer solução para diminuir o sofrimento humano, 
e tal pensamento é a semente do pioneirismo de Sérgio Vieira de Mello: o de 
que nenhuma ideologia ou pré-conceito deva se sobrepor à necessidade de se 
encontrar uma solução para os conflitos dos direitos humanos. 

Ele não se constrangia em ter os piores tiranos e assassinos sanguinários 
em sua mesa de negociação. Tanto nas montanhas do Paquistão e nos con-
flitos de Bangladesh quanto com o Hezbollah no Líbano ou nas florestas de 
Moçambique, ele usava sua determinação e seu carisma para coordenar, entre 
todas as partes, as soluções para os conflitos.

Em um exemplo da sua coragem no auge da crise dos refugiados do 
Camboja, Sérgio era o responsável local da ONU e insistiu por meses para 
negociar pessoalmente com os paramilitares. As milícias governamentais do 
Khmer Vermelho perseguiram e expulsaram mais de 360 mil pessoas, que fu-
giram desesperadas para o Vietnã. Sem nenhuma garantia de segurança, ele e 
sua equipe embrenharam-se na mata e, após inúmeras tentativas, conseguiram 
a autorização para trazer todos os refugiados de volta, com a garantia de que 
não seriam atacados de novo. Nas negociações, Sérgio descobriu que o chefe 
do grupo paramilitar havia participado dos protestos de 1968 junto com ele.
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Sua nova forma de negociar, somente focada em soluções e sem amarras 
ideológicas, chamou a atenção da ONU. Assim, Sérgio ganhou o maior desa-
fio de sua carreira: construir do zero um país, o mais novo do século XXI – o 
Timor-Leste.

Quando Sérgio chegou ao Timor-Leste, o país estava destroçado pelos 24 
anos de guerra contra a Indonésia. Mais de 90% das instalações estavam des-
truídas; e, de um lado, havia a relutância do governo indonésio em reconhecer 
a soberania do Timor-Leste e, do outro, a desconfiança dos timorenses com 
relação ao papel da ONU no país. Nesse contexto, o então secretário geral 
das Nações Unidas sentenciou que Sérgio era o homem certo para resolver 
qualquer conflito.

A forma pioneira de ele negociar com todos os lados de forma igualitária 
e a habilidade de negociação levaram à independência do Timor-Leste, e Sér-
gio ganhou da ONU a inédita missão de organizar o país em torno de uma 
nova constituição, além das primeiras eleições democráticas do local. 

Não é de se surpreender que ele tenha se aproximado dos rebeldes lide-
rados pelo general Xanana Gusmão e criado um conselho de transição com 
os anciãos locais. Dois anos depois, Sérgio entregou o poder aos timorenses: 
o português e o tetum foram oficializados como idiomas, a Indonésia re-
conheceu a soberania do país e Xanana foi eleito democraticamente como 
presidente. Sérgio e a ONU tinham cumprido sua missão de levar a paz ao 
país, e era hora de ir embora.

Nessa altura, a importância de Sergio já era reconhecida no mundo di-
plomático, e ele era cotado como sucessor natural de Kofi Annan como se-
cretário-geral das Nações Unidas.

Apesar de planejar seu sabático no Rio de Janeiro, Sérgio foi pessoalmen-
te convidado pelo então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, para 
assumir o alto comissariado dos direitos humanos da ONU no recém-invadi-
do Iraque. Sérgio gostava de estar no centro do palco e aceitou o derradeiro 
desafio. Este seria o último, dizia, e infelizmente ele estava certo.

Ao assumir no Iraque, aproximou-se dos líderes locais e passou a pere-
grinar pelo país em busca de se aproximar do povo local. Assim, começou a 
viabilizar a saída o mais rapidamente possível dos Estados Unidos de lá. Ele 
passou a defender a não intervenção americana nas eleições do país. Isso o faz 
entrar em rota de colisão com os americanos.



97
b i o g r a f i a s  p i o n e i r a s

                    |  PIONEIRISMO  |  WWW.IFLSP.ORG  |  E-BOOK

No seu esforço de se afastar da imagem de interventor e ser visto de 
forma mais próxima pela população, ele ordenou a suspensão das barreiras 
militares de proteção à segurança das instalações da ONU.

No entanto, o Oriente Médio é um barril de pólvora que nem mesmo 
Sérgio seria capaz de pacificar. No dia 19 de agosto de 2003, um caminhão-
-bomba entrou livremente e fez explodir as instalações da ONU no Hotel 
Canal em Bagdá: 22 pessoas perderam suas vidas – entre elas, a de quem tanto 
lutava pelos oprimidos do mundo.

No funeral oficial, na sede da ONU, o emocionado Kofi Annan falou: 
“Finalmente, Sérgio, meu querido amigo… Por que nunca parecia cansado, 
mesmo trabalhando 18 horas por dia? Por que nunca ficou doente? Por que 
nunca ficou mal-humorado?” E continuou: “Você era o único alto funcioná-
rio da ONU conhecido apenas pelo seu primeiro nome. Mesmo para quem 
não o conhecia você era simplesmente o Sérgio”.

Sérgio era ateu, não temia a Deus, não seguia nenhuma religião e, mesmo 
assim, salvou muitas vidas. Salvou toda a humanidade. As bombas do terror 
não o silenciaram. Após sua morte, dois legados de ajuda humanitária foram 
criados: a Fundação (Genebra) e o Centro (Rio de Janeiro) Sérgio Vieira de 
Mello. O Timor-Leste criou o prêmio de direitos humanos com seu nome, e 
o dia de sua morte foi declarado pela ONU como Dia Mundial Humanitário 
em honra ao pioneirismo e à dedicação desse brasileiro tão à frente do seu 
tempo: Sérgio Vieira de Mello ou, simplesmente, Sérgio.



Neste artigo, apresentamos Ray Dalio, um americano nascido em Long 
Island, Nova York, em 1949. Dalio nasceu em uma família de classe média. 
Seu pai era músico; e sua mãe, dona de casa. Desde jovem, mostrava interesse 
pelo mercado financeiro e, posteriormente, formou-se em Finanças e fez 
mestrado na Harvard Business School. Sua jornada profissional de mais de 45 
anos não foi linear: houve muitos percalços, transformados em oportunidades 
de constante evolução. Ray Dalio, através de sua empresa Bridgewater Asso-
ciates, foi pioneiro em inúmeras estratégias de negociação (trading) aplicadas 
no mercado de hedge funds globais. 

A Bridgewater Associates tornou-se a maior gestora mundial especializa-
da em hedge funds. O sucesso de Ray Dalio é atribuído a uma série de prin-
cípios que ele segue tanto na vida pessoal quanto no âmbito profissional. Os 
próximos parágrafos contarão com maior abrangência a história deste ícone 
das finanças, seu caminho até o topo, seu processo de decisão e avaliação e por 
que devemos adotar em nossas vidas uma série de regras que nos norteiam 
para que alcancemos resultados excepcionais.

Quando estudamos a biografia de grandes empresários e/ou líderes, ob-
servamos que a maioria não teve aquela infância e adolescência romântica 
que observamos em filmes e novelas. No caso de Ray Dalio, não foi diferente. 

Ray Dalio 
(1949-presente) 

Mais que apenas um investidor

Mauro Andrade
Detentor da certificação CFA (Chartered Financial Analyst) e 

mestre em administração pela University of St. Gallen.
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Com a rotina de músico profissional de seu pai, a aproximação entre pai e 
filho não era a mais fácil. Sua mãe, em contrapartida, era dona de casa e estava 
sempre próxima de Dalio, fazendo cookies e sendo uma ótima companhia, 
inclusive para filmes de terror. 

Ao imaginar o sucesso obtido por Ray Dalio em uma indústria extre-
mamente competitiva como a de hedge funds, imagina-se que Dalio tenha 
sido sempre muito dedicado e estudioso. No caso de Ray, apesar do primeiro 
adjetivo ser verdadeiro, o segundo já nem tanto. 

Dalio começou a trabalhar com 8 anos de idade e, como ele mesmo disse, 
na infância e na adolescência aprendeu mais no trabalho do que a escola. Com 
características de independent thinker desde criança, Ray tinha grande dificul-
dade de valorizar as aulas da escola por não entender como aquilo o ajudaria 
a alcançar seus objetivos. Era difícil entender como estudar Física poderia o 
ajudar a ser bem-sucedido. Por isso, preferiu dedicar suas atenções ao trabalho 
e ao relacionamento com os amigos. 

Outro traço bastante peculiar de grandes empresários é a aversão à média. 
Obviamente, que, assim como Dalio, outros nomes buscam sempre superar 
positivamente a média. Entretanto, a sua aversão à média fica bastante clara em 
um trecho do livro Princípios, escrito por Dalio: “É preferível ser terrível em 
algo a ser mediano. Pelo menos, sendo terrível, a vida tem um sabor diferente 
do sabor monótono que é a média”. 

Ainda muito jovem, Dalio fez seu primeiro investimento no mercado de 
ações. Ele comprou ações da Northeast Airlines e, por um golpe de sorte, tripli-
cou o dinheiro investido. Depois disso, assim como vários outros americanos da 
época, ele aproveitou o grande bull market americano da década de 1960.

Com o passar dos anos, e com sua autoconfiança nas alturas, graças à 
expansão do mercado acionário americano, Dalio matava aula para surfar. 
Até que, em 1966, veio a derrocada do mercado de ações (bear market) para 
colocar em xeque todo o seu conhecimento sobre finanças e o ensinar uma 
lição de humildade.

Dalio, ao terminar o Ensino Médio em 1966, foi para a pouco conhe-
cida Long Island University.1 Ao entrar na faculdade, acabou optando por 

1 A Long Island University figura na 240a posição no conhecido ranking de univer-
sidades americanas do portal USNews.
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estudar Finanças, tendo em vista que este curso não exigia nenhum crédito 
em língua estrangeira. 

O gosto pelos estudos na universidade foi bem diferente daquele ob-
servado no Ensino Médio. Dalio adorava estudar Finanças porque conseguia 
enxergar como poderia utilizar os conhecimentos de forma prática. 

Foi na universidade que ele descobriu a possibilidade de apostar na alta 
e na baixa de commodities, como soja, milho e frango. Na época, o que cha-
mava atenção de Dalio em relação a tais contratos futuros de commodities era a 
possibilidade de se alavancar,2 maximizando tanto os ganhos quanto os poten-
ciais prejuízos. Para um jovem que tinha a convicção de ter uma capacidade 
analítica acima da média, a possibilidade de se submeter a maiores riscos era 
inerente a ele.

Ainda na faculdade, aprendeu sobre meditação transcendental, o que Da-
lio até hoje aplica com frequência. Ao aplicar esta técnica, os benefícios estão 
na maior facilidade de o praticante manter-se focado e enxergar os problemas 
de um “plano superior”, o ajudando-o a construir uma visão holística e com-
bater sua ansiedade. Ray acredita tanto no potencial da técnica de meditação, 
que apoia financeiramente pessoas interessadas em aprendê-la. 

Em 1971, após anos de estudos sobre finanças, negociando contratos fu-
turos de commodities e tendo se tornado um indivíduo mais equilibrado depois 
do hábito da meditação, Dalio formou-se com uma média final quase que 
perfeita e foi fazer mestrado na conceituada Harvard Business School (HBS). 
No mesmo ano em que ingressou na HBS, houve o evento econômico co-
nhecido como Nixon Shock – evento no qual o então presidente dos Estados 
Unidos, Richard Nixon, resolveu sair do acordo de Bretton Woods. Tal acor-
do fazia com que diversos países adotassem o dólar como moeda e reserva. 
Em contrapartida, os Estados Unidos garantiam a conversão do dólar em ouro 
a uma determinada taxa (35 dólares para cada onças3 de ouro). 

2 A alavancagem no mercado futuro de commodities ocorre pela necessidade de ape-
nas depositar em uma margem de garantia de 10% a 20% do valor total do contrato 
futuro. Como a maioria dos negócios feitos por especuladores começa e termina 
antes da data de vencimento desse contrato futuro, tais especuladores ficam expostos 
a variações do contrato, que representam de cinco a dez vezes o valor depositado 
em margem, maximizando percentualmente o ganho/prejuízo do dinheiro alocado 
em garantia.
3 1 onça = 28,3495 gramas.
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Na época, apesar de Nixon ter prometido na televisão que não deixaria 
o dólar se desvalorizar, ao abandonar o acordo, este se desvalorizou perante 
outras moedas, pois investidores acreditavam que haveria inflação nos Estados 
Unidos. Com a desvalorização cambial, os mercados acionários do país subi-
ram com força, com destaque ao conjunto das 50 maiores ações americanas, 
conhecidas em conjunto como Nifty Fifty. Na época, Dalio, na contramão da 
euforia dos mercados acionários, não entendia o motivo das ações subirem 
nem o da desvalorização do dólar, mesmo com o presidente afirmando em 
cadeia nacional que não deixaria isso acontecer.

Esse evento ensinou Ray duas lições que podem ser usadas por todos nos 
dias de hoje. Primeiro: sempre se deve estudar História. Apesar do resultado 
passado não garantir a performance futura, muitos eventos que aconteceram 
no passado se repetirão com algum grau de semelhança, e isso acarretará re-
sultados parecidos de alguma forma. Além disso, estudar História mostra-se 
importante, pois depender apenas das próprias experiências é muito pouco 
para entender a infinidade de possibilidades que o mundo nos guarda. Em 
outras palavras, a vida de um indivíduo é muito curta para exemplificar todos 
os possíveis desdobramentos econômicos. E este era o caso para a correlação 
do câmbio com o mercado acionário americano. Segundo, nunca se deve 
acreditar em tudo que os políticos dizem em televisão. Especialmente, quando 
garantem que não deixarão o câmbio se desvalorizar. 

Durante o primeiro ano do mestrado, Dalio foi ao Merrill Lynch pedir 
um estágio de verão no departamento de trading de contratos futuros de com-
modities. Naquela época, o Merrill era um pequeno banco sem muito glamour, 
tampouco o mercado de commodities atraía jovens com o “Harvard pedigree”. 
Foi assim que Ray iniciou sua experiência profissional em um banco. 

Ao concluir o mestrado, Ray Dalio foi trabalhar em uma butique espe-
cializada em negociação de contratos futuros de commodities. Com o mercado 
acionário em baixa, os holofotes da época voltaram-se para o mercado de 
commodities, o que ajudou a empresa a crescer rapidamente. 

Dalio foi contratado por seu diploma em negócios, por sua experiência 
em negociação de commodities e por seu potencial. Pelo fato de ser inexpe-
riente, foi posto para trabalhar com um chefe com muita experiência e pouca 
noção de gestão empresarial – aparentemente, era uma equipe com caracte-
rísticas complementares.
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Em sua jornada corporativa, Dalio aprendeu bastante sobre a intercone-
xão entre economia e política e sobre trading no mercado de commodities. Para 
ilustrar sua visão de trading, escreveu em um livro de sua autoria: “Em trading, 
você precisa ser agressivo e defensivo ao mesmo tempo. Agressivo para ganhar 
dinheiro e defensivo para manter o dinheiro ganho”. 

Com sua evolução, começou a ganhar notoriedade dentro e fora da em-
presa, impressionando positivamente os clientes. No entanto, novamente um 
de seus defeitos voltou à tona: a falta de humildade. Após dar um soco no 
rosto de seu chefe, Dalio foi despedido.

Em 1975, após ser demitido, Ray fez o que outros grandes nomes ameri-
canos, como Michael Bloomberg, fizeram: montou sua empresa, a Bridgewa-
ter Associates. O primeiro escritório da Bridgewater era em um dos quartos 
do apartamento de Ray. Inicialmente, seus colegas de trabalho eram um ami-
go com quem jogava rúgbi e uma secretária. Apesar de ter sido demitido em 
seu antigo emprego, Dalio era um funcionário admirado e bem-quisto pelos 
antigos colegas e ex-clientes. E foi exatamente para os antigos contatos pro-
fissionais que Ray começou a vender seus serviços de consultoria.

A Bridgewater era especialista em fazer modelagens econômicas com 
diversas simulações. Por exemplo: dada uma expectativa de clima, como a 
produção de grãos seria impactada e, por sua vez, como impactaria a pro-
dução de frangos de abate. Com as modelagens para entender as conexões 
econômicas que poderiam impactar os clientes e com uma pitada de gestão 
de risco, para se proteger de cenários não mapeados – afinal, não era possível 
saber de tudo –, Ray começou a escrever e vender cartas com suas análises. 

Praticar o desenvolvimento de relatórios mensais para clientes ajudou 
Ray e os outros colegas a expor suas ideias de maneira clara, seu raciocínio 
por trás das recomendações, e a criar frameworks para olhar como a econo-
mia se comportava. Os relatórios e a necessidade de escrever justificativas 
para recomendações ajudaram a Bridgewater Associates a construir a cultura 
de meritocracia de ideias, talvez o pilar mais importante de sua cultura or-
ganizacional. 

Em 1981, Dalio ganhou espaço na mídia com suas análises relacionadas 
ao mercado. Neste ano em específico, escreveu uma previsão de futura depres-
são no mercado americano que seria originada pela crise da dívida soberana 
de países emergentes. 
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Os grandes bancos americanos detinham uma boa quantidade de dívida 
de países emergentes em seus balanços. Quando em 1982 o México deixou 
de pagar suas obrigações, tudo indicava o pior. Entretanto, com o banco cen-
tral americano agindo rapidamente, injetando dinheiro na economia, a bolsa 
americana voltou a subir. 

As ações intervencionistas do banco central levaram Dalio a fazer grandes 
apostas que a economia americana iria sofrer com a inflação e a estagnação.4 
Com o passar dos meses, as previsões de Dalio mostrara-se equivocadas. Além 
de passar pela humilhação pública de estar errado,5 Dalio perdeu bastante di-
nheiro para seus clientes e para a própria Bridgewater Associates – o que fez 
com que a empresa demitisse todos os seus funcionários.

A dor de perder os funcionários e os amigos e estar errado publicamente 
ensinou uma grande lição de humildade para Ray Dalio, que jamais foi es-
quecida. Essa dolorosa lição fez com que Dalio adotasse novos princípios na 
Bridgewater e mudasse seu modus operandi. 

Mr. Dalio iniciou uma incessante busca pela verdade absoluta na solução 
de problemas e fomentou o maior nível de sinceridade possível. Para Ray, 
a única coisa que importava era que fosse tomada a decisão correta sempre, 
independentemente de quem tivesse originado a ideia. Com isso em mente, 
ele definiu as diretrizes para o sucesso: 1) trabalhar com as pessoas mais inte-
ligentes que discordem de você e analisar o problema sob a perspectiva delas; 
2) não ter um viés de agir sempre – em outras palavras, nem sempre se precisa 
ter uma opinião formada sobre algo; 3) desenvolver princípios (algoritmos de 
reação ou maneiras de agir) universais e testá-los para se assegurar que eles, de 
fato, funcionam; e 4) ter uma gestão de risco eficiente, na qual se busca manter 
o prêmio e reduzir as perdas.

Com esses quatro princípios em mente, Ray reconstruiu sua empresa e 
a transformou na maior gestora de hedge funds do mundo. Ao longo dos anos, 
houve diversas situações difíceis. Contudo, ele acreditava que era possível 

4 Dalio comprou ouro por agir bem em situações de inflação e estagnação econô-
mica e comprou derivativos TED spread em uma tentativa de apostar no aumento 
do risco de crédito das empresas americanas.
5 Ray fez aparições em canais de televisão apresentando seu ponto de vista de ma-
neira enfática: “Não tenho dúvidas de que estou certo quanto à crise por vir” e “Eu 
sei como os mercados funcionam”.
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construir algo melhor com um processo de sempre rever o que deu errado e 
melhorar, fomentando a verdade absoluta e a meritocracia de ideias e auto-
matizando processos, desde processos aplicados a investimentos até a gestão 
de pessoas da empresa.

Fonte: Princípios (Principles), Ray Dalio – 2017. Traduzido pelo autor.

Ao longo dos anos, os funcionários da Bridgewater Associates parti-
lhavam dos valores de completa transparência/busca de verdade absoluta; 
constante aplicação da meritocracia de ideias, em que todos tinham direi-
to a opinar (independentemente do cargo); busca incessante por colegas de 
trabalho de altíssimo nível e com DNA de engenharia financeira; e tomadas 
de decisão de acordo com um processo de feedback para melhorar resultados. 
Com isso, os resultados das consultorias prestadas foram falando por si, e a 
empresa foi conquistando importantes clientes institucionais, como General 
Electric, McDonald’s e Kodak. 

Uma das principais estratégias, e a que foi responsável pelo crescimento ex-
ponencial da Bridgewater (inclusive a transformando numa gestora de recursos, 
pois até então era apenas consultoria) nos anos 1990, chama-se Pure Alpha. A 
estratégia consistia em fazer inúmeras apostas descorrelacionadas nos mercados, 
usando os melhores algoritmos de decisão da empresa. Como tais algoritmos 
tinham retornos esperados positivos e descorrelacionados, isso reduzia conside-
ravelmente o nível de risco do portfólio para cada unidade de retorno gerado. 

Como pode ser observado no gráfico a seguir, Dalio mostra a sensibili-
dade do risco total de um portfólio de apostas para cada nível de correlação 
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entre as apostas. Para duas apostas, com uma correlação de 60% a 20%, a vola-
tilidade do portfólio seria entre 9,5% e 8%, sem redução do retorno esperado, 
o que aumentaria significativamente o retorno para cada unidade de risco.  
O conceito foi apelidado de holy grail – em português, cálice sagrado.6

Fonte: Princípios (Principles), Ray Dalio – 2017. Traduzido pelo autor.

Ray Dalio, ainda na década de 1990, tinha uma preocupação – mon-
tar uma estratégia de investimentos que fosse resiliente a qualquer condição 
econômica. Seu objetivo com essa estratégia era garantir que seu fundo de 
planejamento sucessório (trust fund) tivesse o valor preservado, não afetando 
sua família no caso da morte de Dalio.

Após muito trabalho de Dalio e outros colegas, eles chegaram em um 
portfólio que, sendo testado contra os eventos passados, respondia da maneira 
esperada. Isso limitava as possibilidades de perda, não os privando dos poten-
ciais ganhos em um mercado aquecido.

A estratégia foi denominada de All Weather, por ser capaz de funcionar 
bem em qualquer situação, pois levava em conta os quatro grandes possíveis 
cenários: 1) crescimento da economia acima da expectativa; 2) crescimento 
da economia abaixo da expectativa; 3) aumento da expectativa de inflação; e 
4) redução da expectativa de inflação. Para cada um de tais cenários, Dalio foi 
apontado um portfólio ideal, conforme a seguir:

6 Ver explicação de Ray Dalio sobre a estratégia em: https://www.youtube.com/
watch?v=Nu4lHaSh7D4&t. Acesso em: 25 maio 2020.
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Crescimento
Econômico

Inflação

Acima do Esperado

25% de risco

• Ações
• Commodities
• Dívidas Corporativas
• Dívidas Emergentes

25% de risco

• Dívidas com inflação
• Commodities
• Dívidas Emergentes

Abaixo do Esperado

25% de risco

• Dívidas com inflação
• Dívidas prefixadas

25% de risco

• Ações
• Dívidas prefixadas

Fonte: Estudo All Weather Story, Bridgewater Associates – 2012. Traduzido pelo autor.

O importante a ser ressaltado dessa estratégia é que, quando se fala em 
alocar 25% em cada um dos quadrantes, não é 25% do patrimônio, e, sim, do 
risco. O nome desse conceito é paridade de risco e foi a Bridgewater a pri-
meira gestora a aplicar isso de maneira sistemática. Na paridade, cada classe de 
ativo tem um coeficiente retorno/risco de longo prazo parecido. 

Dessa forma, o processo de alocação começa de maneira inversa, definin-
do primeiro o nível de risco (medido por desvio-padrão) a ser corrido — por 
exemplo, 12% a. a. Nesse exemplo, cada quadrante tem uma alocação de risco 
de 3%. Com base nas características de risco e na correlação de cada classe de 
ativo, acha-se o percentual financeiro a ser investido em cada ativo.

Tanto a estratégia do cálice sagrado, que deu origem ao fundo Pure Alpha, 
quanto a All Weather, foram grandes marcos para indústria de gestão de fun-
dos. Tais estratégias foram publicadas e ajudam muitos alunos de Economia e 
Finanças a se desenvolverem no tópico de gestão de recursos. Até hoje, essas 
estratégias e visões atemporais são usadas pela Bridgewater para investir o 
dinheiro de seus clientes.

Por fim, em 2017, Ray Dalio publicou um best-seller chamado Princípios. 
Este livro, além de contar a trajetória de Dalio, enumera todos os princípios 
pessoais e profissionais que ele adota e implementa na cultura da Bridgewa-
ter Associates.

Os princípios elencados na obra dividem-se entre princípios de primeira, 
segunda e terceira ordens. Os de primeira ordem são mais abrangentes; e os 

Expectativa de mercado
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de segunda e terceira ordens, mais granulares e subordinados a seus respectivos 
princípios de primeira ordem. Para a leitura na íntegra de cada um dos prin-
cípios e subprincípios, convém ler o livro de Dalio. 

Anexo

1. Princípios pessoais de primeira ordem

1. Aceite a realidade e lide com ela

2. Use o processo de cinco etapas para conseguir o que você quer da vida

3. Tenha a mente radicalmente aberta

4. Compreenda que os circuitos das pessoas são bem diferentes

5. Aprenda a tomar decisões de maneira eficiente

2. Princípios profissionais de primeira ordem

1. Confie na sinceridade e na transparência radical 

2. Cultive trabalhos e relações relevantes

3. Crie uma cultura na qual seja comum cometer erros e inaceitável não 
aprender com eles

4. Entre em sincronia e se mantenha assim

5. Pondere seu processo decisório pela credibilidade

6. Reconheça como superar desacordos

7. “Quem” é mais importante do que “o quê”

8. Contrate bem: contratações ruins são muito prejudiciais

9. Treine, teste, avalie e filtre as pessoas constantemente

10. Opere bem a sua máquina interior para alcançar seus objetivos

11. Identifique e não tolere problemas

12. Diagnostique os problemas para chegar às causas-raiz 

13. Aperfeiçoe sua máquina interior para superar problemas

14. Faça o que você se propôs a fazer

15. Utilize ferramentas e protocolos para formatar a execução do trabalho

16. Não negligencie a governança



Rockstar

Os baby boomers chegavam a um mundo de grandes transformações 
quando Laurence Douglas Fink nasceu em Los Angeles em 1952. Filho de 
professora e comerciante judeus, Larry teve sua primeira experiência de 
trabalho ainda jovem, na loja de sapatos do pai. Aos 17 anos, frequentava a 
mesma escola de Lori, que escolheu para estar a seu lado como esposa na 
grande história que escreveria a partir de então. Democrata, graduou-se 
em Ciências Políticas em 1974 e concluiu o Master of Business Adminis-
tration (MBA) em Mercado Imobiliário em 1976 pela Universidade da 
Califórnia (UCLA).

Mudou-se, então, para Nova York para atuar como trainee no banco de 
investimentos First Boston. Ali, lideraria os times de renda fixa e de produtos 
imobiliários, criando a área de Futuros e Opções. Em determinado momento, 
viu-se pela primeira vez diante de um computador em sua mesa de operações, 
inovação tecnológica que possibilitaria uma rápida sofisticação do mercado 
financeiro. Como parte dela, os derivativos sobre créditos imobiliários com 
garantia hipotecária, criados pelo já pioneiro Larry Fink, em concorrência 
com o Salomon Brothers.

Larry Fink: Mr. Fix-it
(1952-presente)

Patrícia Genelhú
Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

responsável pela área de Investimentos de  
Impacto do BTG Pactual.
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Sua mesa se tornaria, assim, uma pequena máquina de fazer dinheiro, a 
mais rentável do First Boston entre 1981 e 1985, gerando um resultado de 
cerca de US$ 1 bilhão1 e rendendo a Fink uma fortuna de milhões. Aclama-
do pelos executivos do banco, tornou-se seu mais jovem diretor aos 27 anos, 
eleito membro do comitê executivo aos 31 e na fila para a presidência aos 34.

Sem tecnologia suficiente para entender os riscos que corria ou sequer 
por que ganhava todo aquele dinheiro, igualmente não soube explicar o moti-
vo de sua estratégia de repente falhar. Depois de anos bem-sucedidos, ao pre-
ver um movimento na taxa de juros que não se concretizou, perdeu US$ 100 
milhões em um único trimestre. Mais penalizado por seu erro do que glo-
rificado por seus acertos, Fink foi afastado do cargo e jogado para escanteio.

Aquele havia sido o ano de 1986 e, até ali, Larry Fink havia vivido como 
um rockstar, muito seguro sobre o que achava que entendia. Desapontado com 
os erros que até então nem sabia que cometia, ele agora olhava com dureza 
para a arrogância que o havia conduzido a um fracasso jamais esperado. En-
quanto não se dava conta, o mundo mudava; e aquela dolorosa lição lhe ensi-
naria que, se não perseguido constantemente, o conhecimento num repente 
se esvai, evapora.

Imerso em insegurança, Larry sabia que precisaria usá-la para se im-
pulsionar e se propôs, enfim, às perguntas difíceis. Com a experiência entre 
1976 e 1988 no First Boston, ele entendeu que sucesso e fracasso eram 
construídos sobre fundações similares: requeriam humildade e aprendizado 
constante. Ao falhar, que não tivesse autopiedade; que encarasse seus erros 
e se permitisse aprender com eles. E, ao obter sucesso, que o desafiasse com 
ainda mais dureza; que não se tornasse autoconfiante demais; que reco-
nhecesse seus próprios limites. Que vivesse com propósito e curiosidade, 
aprendendo a ser melhor todos os dias.

Mr. Fix-it

Sobre as cinzas daquele fracasso, Larry Fink garantiria que a experiência 
no First Boston nunca se repetisse. De seu novo sonho, nascia, em 1988, uma 
gestora de ativos que ofereceria aos investidores uma plataforma focada em 

1 ANDREWS, Suzanna. “Larry Fink’s $ 12 trillion shadow”. Vanity Fair, 2010.
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gestão de riscos com tecnologia como nenhuma outra. Com apenas oito 
fundadores numa única sala, Fink reuniu parte de sua equipe do First Boston 
ao capital de seus novos sócios do Blackstone, assumindo a emblemática iden-
tidade de BlackRock em 1992.

Com foco inicial em derivativos de renda fixa, a gestora cresceria or-
ganicamente com inovação e diversificação, conquistando inúmeros clientes 
relevantes. De um lado, o formato de partnership2 seria determinante para o 
engajamento de talentos e a formação de liderança. Do outro, a partir da de-
sassociação do Blackstone em 1994, Larry Fink, como chairman e chief executive 
officer (CEO), conduziria a abertura do capital em 1999, seguida por diversos 
mergers & acquisitions (M&As) estratégicos e alterações societárias. 

Até então entediante e nem um pouco sexy, a partir das mudanças con-
duzidas por uma das mentes mais brilhantes de Wall Street a indústria de 
gestão de ativos se converteria em estruturada e tecnológica. De talento ine-
gável, Larry foi transformando sua pequena lojinha de títulos em uma das 
melhores gestoras de investimentos para governos, pessoas físicas, fundações e 
companhias, com presença global, oferta balanceada de produtos e excelente 
reputação na gestão de riscos.

Em 2008, ecoaria sobre Wall Street uma experiência tão infeliz quanto a 
que Larry teve duas décadas antes com os derivativos imobiliários que havia 
criado. Aqueles mesmos instrumentos finalmente ensinariam a todo o mer-
cado financeiro a dolorosa lição que ele há muito aprendera com o erro que 
havia mudado sua vida. Veterano daquela guerra, Fink recebeu de Washington 
um chamado urgente por ajuda.

Convidado pelo governo para desempenhar um papel crucial, ele ganha-
ria o apelido de Mr. Fix-it (Senhor Conserta Tudo, em tradução livre), por 
atuar nos bastidores da iminente crise. Enquanto diversas instituições negli-
genciavam os riscos que tomavam e mesmo as agências de risco perdiam sua 
credibilidade, a BlackRock tornou-se a única empresa confiável para avaliar 
os instrumentos exóticos que os bancos carregavam no balanço, entendendo 
o que de tóxico estava escondido por trás dos derivativos. Se a crise foi de-
vastadora para a economia global, para Larry foi uma enorme oportunidade.

2 Modelo de sociedade no qual os funcionários são convidados a se tornar sócios da 
empresa, recebendo o direito de comprar participação conforme sejam reconheci-
dos como estrategicamente importantes.
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Aladdin & iShares

Validada por sólidos relacionamentos, a forte cultura da BlackRock é as-
sociada por Larry Fink às rápidas identificação e superação de seus erros. Foi 
eleita para a composição do S&P 500 (2011), listada entre as 50 companhias 
mais admiradas pela Fortune (2013) e reconhecida como a maior gestora de 
recursos do mundo pela The Economist (2014). Num mix de ambição e estra-
tégia, combinou investimentos, consultoria e tecnologia, crescendo, sobretu-
do, por seu claro drive tecnológico na gestão de riscos e seu posicionamento 
perante o boom do mercado de investimentos passivos.

De um lado, o Aladdin,3 criado logo depois da fundação da gestora, é seu 
sistema nervoso central. Plataforma que combina gestão de risco, negociação 
e transparência, o software posicionou a BlackRock na linha de frente da re-
volução fintech. Sua versatilidade e sua precisão distinguiram-na como líder, 
ampliando a carteira de clientes e diversificando receitas. Fink acredita que 
a tecnologia se converteu de vantagem competitiva em pré-requisito para a 
indústria financeira.

Do outro lado, a iShares, adquirida em 2009, permitiu o foco no mer-
cado de investimentos passivos. A plataforma reúne os Exchange Traded Fun-
ds (ETFs), fundos que replicam a exposição e a rentabilidade de índices ou 
grupos de ativos específicos, negociados em mercado com alta liquidez e 
taxas baixas. Com amplo espectro de possibilidades, tornaram-se cada vez 
mais atrativos, provocando a guerra competitiva que mudou profundamente 
o mercado, derrubando taxas e impulsionando M&As. Fink acredita que os 
ETFs são para a indústria de investimentos o que a Amazon é para o varejo: 
disrupção absoluta.

Líder do segmento de ETFs, ao replicar diversos índices de ações, a Bla-
ckRock rapidamente se viu com relevante participação nas maiores empresas 
do mundo. Sua posição nos conselhos dessas companhias levou a um grande 
poder em inúmeros setores e diferentes geografias. Ao passo que a maioria 
dos investidores da BlackRock investe com horizonte de longo prazo, Fink 
entendeu que, como gestor passivo, enquanto as companhias compuserem os 
índices, ele ocupará suas cadeiras de liderança por muitos anos.

3 Asset, liability, debt and derivative investment network.
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Reshaping

Compartilhando suas diretrizes por meio de cartas anuais aos CEOs das 
empresas investidas pela BlackRock e, mais recentemente, aos acionistas da 
gestora, Larry Fink vem gradualmente engajando as companhias à mentalida-
de de longo prazo, à performance financeira sustentável e à maximização de 
valor para os ativos de seus clientes:

• Em 2012, começou a reforçar a governança corporativa – pela qual 
as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o 
relacionamento entre todos os seus stakeholders;4

• A partir de 2016, sublinhou a consideração de dimensões ambientais, 
sociais e de governança (ESG) nos modelos de negócios, fazendo da 
sustentabilidade o novo padrão, em que o curto prazo não deve com-
prometer o longo prazo; 

• Desde 2018, introduziu o propósito como motor da rentabilidade 
a longo prazo, explicando como um objetivo empresarial que con-
temple os stakeholders (com papel ativo sobre problemas sociais e 
ambientais) amplia a conexão com os clientes e a adaptação às mu-
danças na demanda.

O conceito do stakeholderism (que considera todas as partes interessadas) 
como meio para o shareholderism (que maximiza o valor de longo prazo para 
o acionista) dialoga plenamente com ideias liberais e está no centro do que 
se tornou uma ampla discussão atual. Nessa direção, os maiores CEOs ame-
ricanos juntaram-se a Fink no Business Roundtable em 2019 para ampliar 
o propósito de suas empresas para o stakeholderism e o movimento ganhou 
o mundo no manifesto do Fórum Econômico Mundial de 2020 em Davos.

Sua última carta trouxe mudanças concretas: a duplicação da oferta de 
ETFs sustentáveis e estratégias para os portfólios ativos, incluindo gestão de 
riscos ESG e desinvestimento de setores desalinhados. Muito além do politi-
camente correto, o reposicionamento de mercado responde ao aumento da 
popularidade de produtos sustentáveis e limita passivos regulatórios cada vez 
mais consensuados. É evidente que as primeiras medidas apenas tangenciam 

4 Partes interessadas: acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e comunidades.
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um universo muito maior, pois seus ETFs também fazem da BlackRock uma 
grande acionista de empresas de petróleo, carvão mineral e armas. Ainda que 
inicial, o pioneirismo desse relevante mainstream player tem impacto significa-
tivo sobre o mindset e a alocação de recursos globais.

Talvez numa profecia autorrealizável, Larry Fink acredita que estamos à 
beira de uma mudança estrutural nas finanças, com realocação significativa de 
capital, em resposta a uma profunda reavaliação do risco e do valor dos ativos. 
Essa transformação conduziria a um capitalismo mais sustentável e inclusivo, 
impulsionando, por exemplo, investimentos de impacto (que têm o objetivo 
de gerar lucro e impacto social e ambiental positivo ao mesmo tempo). Por 
trás do conceito, sempre um propósito. Aqui, talvez cabe saber que Larry 
acredita no dever de elevar o padrão moral do mundo; acender uma luz so-
bre o que esteja quebrado; desafiar o que seja considerado aceitável, normal, 
imutável.

Global Game Changer

Uma lógica natural do ciclo de negócios seria uma premissa equivocada 
para o futuro da BlackRock, mais uma vez bem posicionada diante do ine-
ditismo da crise provocada pelo coronavirus. Enquanto seu braço de tecno-
logia segue resiliente com foco na crucial gestão de riscos, a gestora acolhe 
investidores que buscam posições menos agressivas e a consultoria tem sido 
novamente convidada a contribuir na gestão da crise, dos estímulos do Federal 
Reserve e à integração de aspectos ambientais na regulamentação europeia.

Em meio a discussões globais em torno de um Green New Deal, Fink 
acredita que a próxima grande questão será em torno de soluções para a 
mudança climática. Diante do aparente confinamento político entre saúde e 
economia, acredita em maior colaboração entre os líderes mundiais: é preciso 
navegar entre a compaixão e o pragmatismo.5

CEO da Década pelo Financial News (2011), um dos líderes mais respei-
tados do mundo pela Fortune (2016), Global Game Changer pela Forbes (2017) 
e uma das 30 pessoas mais poderosas do mundo (2018), Fink figura há 13 anos 

5 FINK, Larry; RIAL, Sergio. “Economy, crisis and opportunities: learnings from 
today, lessons for the future”. YouTube, 2020.
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entre os melhores CEOs do mundo pela Barron’s. Aos 67 anos, é membro de 
diversos conselhos (NYU, MoMA, Fórum Econômico Mundial), envolve-se 
em inúmeras atividades filantrópicas e tem um patrimônio estimado em US$ 
1,5 bilhão. Casado há 45 anos com Lori, Larry é pai de três filhos.

As ações da BlackRock têm performado consistentemente e o valor de 
mercado alcança os US$ 75 bilhões. Com 70 escritórios e investidores em 
mais de 100 países, os ativos sob gestão atingem mais de US$ 6,5 trilhões, 
montante superior ao produto interno bruto (PIB) da terceira maior eco-
nomia do mundo. Sem acionista majoritário, Fink detém apenas um dígito 
baixo de participação.

Quando perguntado sobre o que mais se orgulha em sua trajetória, Larry 
Fink acredita que esse momento ainda não chegou: será quando deixar a Bla-
ckRock e puder vê-la funcionar ainda melhor sem ele. Se, na incerteza, Larry 
vê um horizonte com grandes oportunidades, talvez essa seja a melhor parte: 
ainda não chegamos ao fim da história.



Em 19 de fevereiro de 1964, em Washington D. C., nascia Jennifer Anne 
Doudna. Filha de um PhD em Literatura Inglesa e de uma professora mestre 
em História, Jennifer mudou-se aos 7 anos para a pequena cidade de Hilo, na 
majestosa ilha do Havaí, onde seu pai recebeu uma proposta para assumir a 
posição de docente universitário.

Cercada de outras crianças de descendência, principalmente, polinésia e 
asiática, ela se viu levemente deslocada com seus cabelos claros e olhos azuis e 
teve sua atenção voltada à exploração da imensidão das belezas naturais e exó-
ticas da ilha em que vivia. Assim, desenvolveu uma das principais característi-
cas de sua persona: a curiosidade sobre os mecanismos que compunham a vida. 

Na intenção de suprir sua curiosidade científica, seus pais recorreram a 
um amigo da família, Don Hermes, professor de Biologia da Universidade do 
Havaí, para que Jennifer pudesse participar de alguns de seus experimentos 
em suas férias de verão. Compondo lembranças de seu primeiro contato cien-
tífico, Jennifer descreve como sendo “uma experiência da emoção envolvida 
na descoberta científica”, algo de que ela já tinha lido tanto sobre e que a 
possibilitou iniciar uma busca ativa pelo setor. 

Apesar do foco na área de Humanas, os pais de Doudna eram grandes 
estudiosos de astronomia, geologia e evolução e a incentivaram desde a 

Jennifer Doudna 
(1964-presente)

Caroline S. Pretyman
Médica pela EPM/UNIFESP, sócia da divisão  

de saúde da Holding BCSPAR. Atua em atendimentos 
ambulatoriais na rede Docway.
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infância, presenteando-a com livros sobre os mais diversos temas. Jennifer 
atribui muito da construção de seu apreço por livros a seu pai, que marcou 
suas memórias com leituras longas contemplando os mais curiosos temas, 
desde romances até livros técnicos, e sempre repetindo e lendo em voz alta 
os trechos dos quais mais gostava. 

Em uma tarde chuvosa, quando ela contava 12 anos de idade, seu pai dei-
xou sobre sua cama, um exemplar do livro A dupla hélice, de James Watson, que 
consistia na história do descobrimento do DNA. Leitura esta que, apesar de 
técnica, e, conforme descrito pela própria Doudna, muito avançada para que 
pudesse compreender totalmente, representou um divisor de águas para sua 
percepção sobre a figura do cientista. O livro descreve a trajetória investigativa 
dos estudiosos, e suas dificuldades, e foi capaz de demonstrá-la o quão árduo, 
porém possível, o caminho da ciência pode ser para aqueles que persistem, e 
que a realidade desses grandes descobridores não era completamente desco-
nexa da que era poderia construir. Como Doudna descreve em uma entre-
vista feita na transmissão da própria emissora da Universidade de Berkeley, A 
dupla hélice trouxe ao momento de sua leitura a consciência de que ela queria 
e poderia fazer parte daquele mundo. 

Aos poucos transformando sua antes simples curiosidade sobre a forma e 
a origem da vida em uma real busca consistente sobre o tema, Doudna viu-se 
diante de um programa de verão no Centro de Câncer de Honolulu, onde ela 
pôde compor o momento em que descreve ter sido o ponto de inflexão para 
sua decisão de compor sua formação na área de Química. Durante a visita ao 
Centro, veio ao palco uma jovem cientista, a qual Jennifer até os dias atuais 
lamenta não saber nomear, a qual relatou vividamente sobre sua pesquisa e sua 
convicção na luta em compreender o funcionamento das células do câncer, e 
como ela poderia utilizar aquele conhecimento para poupar vidas. Naquele 
instante, Doudna relayta ter tido a sensação de estar diante daquilo que as-
pirava ser: uma investigadora sobre os processos que compõe a vida e uma 
potencial geradora de impacto através de sua ciência.

A partir daquele momento, ela iniciou sua busca a programas de gra-
duação focados em Bioquímica, escassos em meados dos anos 1980 e extre-
mamente atípicos na escolha do sexo feminino da época. Foi admitida em 
Pomona College em Claremont, na Califórnia, onde completou sua primei-
ra fase de graduação, e obteve destaque diante de seus professores desde os 
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primórdios da graduação. Um deles salientado por Sharon Panasenko, profes-
sora do laboratório onde Doudna realizou seu primeiro experimento cien-
tífico, que a surpreendeu não somente pelo talento científico, mas por sua 
forma de demonstrar um posicionamento de sucesso em um mundo domi-
nado pelo sexo masculino. 

Mesmo diante de uma postura confiante e determinada passada a seus 
mentores, a bióloga confessa que, durante anos, teve dúvidas sobre a escolha 
correta de sua graduação principal e sua capacidade de se desenvolver no 
meio científico. Jennifer chegou a cogitar a troca para o estudo da língua fran-
cesa, sendo desaconselhada pela própria professora do idioma, que percebia 
sua paixão e sua aptidão pela ciência. 

Após obter o diploma em Bioquímica em 1985, a pesquisadora iniciou 
a segunda fase de sua graduação na Universidade de Medicina de Harvard, 
sendo escalada para integrar os laboratórios de três grandes nomes da ciência 
biológica. O primeiro foi Roberto Kolter, que a introduziu aos conceitos de 
bioquímica avançada por seus estudos sobre bactérias e toxinas. Logo depois, 
Jennifer iniciou a participação em estudos relacionados com a engenharia 
genética, tema incessantemente estudado dede os anos 1970 e presente no 
laboratório de Richard Kolodner através de pesquisas sobre reparos de DNA. 

Doudna foi então apresentada ao que haveria de ser um dos seus prin-
cipais mentores: Jack Szostak, Prêmio Nobel 2009 de Fisiologia e Medicina. 
Jack capitaneava o laboratório conduzindo pesquisas fundamentalmente sobre 
o modus operandis e as estruturas moleculares relacionadas com a origem da 
vida, motivo de fascínio por Jennifer, que iniciou sua primeira tese de estudos 
sobre o RNA (sequência ligada ao DNA e à síntese de proteínas) e qual sua 
forma de contribuir com a multiplicação celular e, portanto, com a vida como 
conhecemos hoje. Szostak foi um dos pioneiros do estudo do RNA e um dos 
responsáveis pelo despertar de pesquisadores de todo o mundo sobre as fun-
ções de tais moléculas, antes tidas apenas como meras mensageiras de DNA. 

Deslumbrada com o rápido avanço de sua tese no desvendar de novos 
mecanismos que ligassem as moléculas de RNA às primeiras formas de vida 
do planeta, continuou sua tese de PhD no laboratório de Szostak. Além de 
profundo conhecimento técnico, e da experiência que seu professor pôde 
lhe transmitir ao longo dos anos de trabalho, Jennifer relata que as grandes 
contribuições dele como formador de opinião na comunidade científica, 
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e para ela como sua orientanda, se deveram à sua incrível capacidade de 
formular as perguntas corretas e, depois, modos extremamente concretos 
e testáveis de tentar responder a tais questões. Ela conta que Jack tinha 
uma ampla rede de interesse, e não raramente o encontrava debruçado em 
sua mesa lendo sobre um tema extremamente específico e dissociado do 
seu objeto de pesquisa. Esta era uma forma, atribuída por ele, de sempre 
expandir seu modo de pensar e ver os diferentes problemas, possibilitando-
-o desenvolver um apurado senso de inovação com o qual Jennifer tentou 
aprender ao longo dos anos. 

Outro grande aprendizado composto nessa época por seu mentor, que 
Doudna destaca como peça-chave, foi a importância da composição de uma 
equipe com backgrounds diferentes, porém regidos por uma mesma direção de 
propósitos e ideias científicas: “A ciência é toda sobre pessoas”, disse ela.

Em tempos finais de sua tese em Harvard, a bioquímica (agora PhD) 
voltou seus olhares à estrutura física da molécula de RNA. Pensando em con-
ceitos de arquitetura, teve a percepção da forte relação entre função e forma 
e saiu em busca do único laboratório nos Estados Unidos que desenvolvia 
algo semelhante, aprofundando seus conhecimentos no laboratório de Tho-
mas Cech, também ex-Nobel, na Universidade do Colorado, onde conheceu 
seu atual marido, Jamie Cate. 

Em 1994, iniciou sua carreira solo, sendo admitida como assistente na 
Universidade de Yale. Oito anos depois, assumiu o posto na Universidade de 
Berkeley, na California. 

Em um dia aparentemente comum de trabalho sentada em sua sala, Jenni-
fer recebeu uma ligação de Julian Bonfield, professora da mesma universidade 
que lecionava, responsável pela área de Terra e Ciência Planetária, comen-
tando sobre uma observação de um padrão diferente do comportamento do 
RNA em bactérias em seu sistema imune através de uma sequência de DNA 
chamada CRISPR. Julian teria buscado o nome de Doudna no Google, em 
busca de pesquisadores da área de mecanismos do RNA, e se surpreendido 
que trabalhavam no mesmo campus. 

Intrigada pela possibilidade de compreensão dessa nova forma de atua-
ção do RNA, em que bactérias desenvolveriam uma espécie de imunidade 
adquirida e talvez transmitida por gerações, a equipe do laboratório iniciou 
os estudos a respeito do CRISPR e de sua forma de atuação. Alguns anos 
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depois, em março de 2011, Jennifer conheceu a pesquisadora francesa Em-
manuelle Charpentier, da Universidade de Umeå, Suíça, em uma conferência 
científica em Porto Rico. Emmanuelle havia descoberto uma enzima miste-
riosa chamada Cas9 que, associada ao CRISPR, parecia impedir que algumas 
bactérias fossem destruídas por vírus, funcionando como um mecanismo de 
defesa. Sempre atenta às oportunidades que as aleatoriedades científicas a pro-
porcionam, Doudna propôs um trabalho conjunto com Emmanuelle para a 
compreensão do mecanismo.

A partir de meses de trabalho em parceria, a pesquisa levou à conclusão 
de que existiam duas moléculas de RNA associadas ao mecanismo de defesa 
CRISPR; que o DNA bacteriano podia ser identificado e traduzido nesses 
fragmentos de RNA, e depois associados à enzima Cas9; e que esta enzima 
poderia realizar cortes no DNA de acordo com um código pré-programado, 
impedindo que o DNA viral se incorporasse à bactéria e a infectasse. Mesmo 
antes da conclusão do trabalho, as pesquisadoras identificaram o potencial do 
projeto e intensificaram os esforços em uma reprogramação dessa sequência, 
a qual determinava a localização do DNA a ser cortado. 

Através de um mecanismo simples de manejo em laboratório, a sequência 
mostrou-se facilmente reprogramável, possibilitando a edição do DNA com 
incrível precisão, rapidez e reprodutividade. Jennifer relata que a evolução do 
trabalho com Emmanuelle foi tão significativa e ágil que levou pouco tempo 
para compreender a real facilidade de concretização do método desenvolvido. 
Este poderia ser reproduzido após apenas algumas semanas de treinamento 
por qualquer estudante em um laboratório.

Após a consolidação do conhecimento e o detalhamento do método de 
edição de genes, foi redigido e publicado em 2012 o artigo que alterou as 
perspectivas de engenharia genética da humanidade. Assim, a popularização 
da técnica ocorreu de forma exponencial, iniciando adeptos ao redor de todo 
o mundo na edição de genes – no começo, mudando plantas e animais e, de-
pois, expandindo para experimentos de embriões humanos. 

A técnica desenvolvida por elas permitiu a progressão de estudos e o de-
senvolvimento de terapias nunca exploradas para diversas doenças genéticas, 
HIV e câncer. Além disso, mais que para fins terapêuticos, deu asas a uma nova 
concepção daquilo que somos, ou podemos ser como seres humanos: produ-
tos do nosso código genético agora editável e dinâmico.
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Grandes descobertas disruptivas como tal trazem consigo sempre um 
grau exacerbado de especulação, o que, no caso da engenharia genética, cul-
mina em um grande conflito ético. Depois de diversas pesquisas iniciarem o 
uso indiscriminado de embriões humanos para não apenas fins terapêuticos, 
mas de “melhoramento” de características que entendemos como mais dese-
jáveis, Doudna iniciou em 2015 uma marcha pela conscientização dos usos do 
CRISPR em humanos, prezando pela cautela na experimentação da técnica 
em estudos clínicos. 

Apesar dos inúmeros comitês de discussão e critérios criados para as 
pesquisas, em meados de 2018 um pesquisador chinês não só mutou como 
implantou embriões geneticamente alterados com o mecanismo CRISPR/
Cas9 em uma mulher. Desse modo, deu origem a duas meninas gêmeas gene-
ticamente modificadas, gerando um grande alarde na comunidade científica 
quanto às consequências da exposição da população ao risco de experimenta-
ção que ela, muitas vezes, nem sabe estar correndo, pois isso não é conhecido 
nem pelo pesquisador que a aplica. 

Não há dúvidas de que a tecnologia desenvolvida traçou um novo cami-
nho para a ciência como entendemos hoje. Mais que isso, impôs para a huma-
nidade uma forma de real controle sobre a evolução das espécies por meio das 
alterações das gerações que hão de vir, abrindo um futuro totalmente incerto 
sobre o nosso posicionamento quanto a gestores e tomadores de decisão sobre 
algo antes totalmente fora de nosso alcance. 

O pioneirismo traz consigo grandes responsabilidades, algo que Doudna 
assumiu sem titubear diante da comunidade científica – e a move no mo-
mento atual. Quando questionada sobre os fatores que culminaram em seu 
sucesso durante a mesma entrevista já citada nesse texto, ela conta sobre como 
a ciência nos traz a aleatoriedade como oportunidade. Ademais, com uma 
grande equipe e a persistência naquilo em que era realmente apaixonada, 
pôde colocar seu trabalho na história. 



Ao falar de pioneiros, lembramo-nos de grandes nomes como os que 
estão descritos neste livro, no entanto, ao pensar em um pioneiro ligado à 
modernidade e de alma futurista, dedicamos o texto ao homem que conside-
ramos ter a visão mais arrojada para o futuro da humanidade, o empreende-
dor Elon Musk. Descrevemos uma análise de seu passado e algumas de suas 
características pessoais, para que possamos entender como ele se tornou quem 
é e onde chegou. 

Elon nunca trabalhou para terceiros. Seu primeiro passo profissional foi 
criar, em 1995, a start up Zip2 aos 23 anos de idade, junto com seu irmão em 
Palo Alto, Califórnia. O projeto consistia em um software de comunicação en-
tre usuários e anunciantes de jornais metropolitanos e que funcionava como 
se fosse a junção do Google Maps com o Yelp. Em 1999, após quatro anos de 
crescimento exponencial e diversos investimentos, a companhia foi vendida 
por 307 milhões de dólares, com Musk embolsando 22 milhões de dólares aos 
27 anos, um belo começo. Ainda nesse ano, investiu quase todo o lucro ob-
tido em um novo projeto, um banco virtual de transferências financeiras por 
e-mail chamado X.com. Em seguida, a companhia fundiu-se com a Confinity, 
empresa de Peter Thiel, e ambos cofundaram o PayPal, o primeiro banco on-
-line. No ano de 2002, esta companhia foi vendida para o eBay por 1,5 bilhão 

Elon Musk 
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Stéfano Helou Frontini
Engenheiro de produção industrial pelo Instituto Mauá de 
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de dólares. Nesta negociação, Elon Musk embolsou aproximadamente 200 
milhões de dólares. 

Seu perfil empreendedor de risco e pautado na ambição não deixou que 
ele se acomodasse com o sucesso: ele continuou arriscando seus próprios 
recursos e investiu 100 milhões de dólares na SpaceX, 70 milhões de dólares 
na Tesla e 10 milhões de dólares na SolarCity, empresas que se tornariam seu 
propósito de vida, todas com o objetivo de modificar a tecnologia do meio 
de transporte e gerar energia limpa para ser usada no planeta. Algumas pessoas 
questionam se Elon Musk é um verdadeiro pioneiro, já que conhecem sua 
história. Ele não foi o primeiro a criar o carro elétrico, é verdade. Este veículo 
surgiu no século XIX, em 1884, mas Elon Musk pode ser considerado um 
grande pioneiro graças às suas empresas, descritas a seguir: 

1. SpaceX, empresa aeroespacial fundada em 2002, com a missão de 
levar o homem ao planeta Marte: tornou-se a primeira companhia 
aeroespacial privada a lançar foguetes na órbita na Terra e recentemen-
te, no final de Maio de 2020, a levar além de suprimentos, tripulantes 
para a Estação Espacial Internacional, inaugurando assim uma nova era 
espacial com empresa privada. Nos dias atuais, compete com governos 
poderosos e as indústrias militares de nações como a China, a Rússia 
e os próprios Estados Unidos. A SpaceX nasceu com mindset, espírito 
e cabeça de startup do Vale do Silício, e com o objetivo de impactar 
o mercado aeroespacial, o que conseguiu sendo a primeira empresa a 
reutilizar foguetes, algo jamais visto neste ramo. Já captou mais de 32 
bilhões de dólares em 27 rodadas de investimentos em fundos como o 
Founders Fund, o Draper Fisher e o Daimler.

2. Tesla, empresa de veículos elétricos, fundada em 2003, com a 
missão de comercializar carros elétricos: é o primeiro empreendi-
mento a competir com o gigante mercado automobilista ao criar uma 
linha de produção contínua de veículos totalmente elétricos, muito 
mais eficientes dos que são movidos a combustão. A companhia tam-
bém é responsável por criar o primeiro veículo a utilizar baterias de 
lítio como propulsor, o Roadster. O nome da companhia é uma ho-
menagem a Nikola Tesla, que inventou o primeiro motor elétrico. A 
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empresa já captou 20,4 bilhões de dólares em 35 rodadas de investi-
mentos em fundos como o Draper Fisher, Vantage Point, JP Morgan, 
Compass, Valor e Larry Page, entre outros.

3. SolarCity, empresa de painéis solares, fundada em 2006: uma das 
maiores empresas de instalação de painéis solares do mundo, e a maior 
dos Estados Unidos no ramo, é também a maior fornecedora de ener-
gia elétrica do país. Captou 2,1 bilhões de dólares em 20 rodadas de 
investimentos, de acordo com o Crunchbase. Foi vendida no ano de 
2016 para própria Tesla por 2,6 bilhões de dólares.

Como é possível criar três grandes empresas em quatro anos? 

Uma das grandes características de gestão é a grande sinergia existente 
entre as empresas. A Tesla fornecia baterias para SolarCity, hoje em dia ambas 
empresas unidas. Os engenheiros da SpaceX e da Tesla trocam constantes in-
formações sobre o desenvolvimento de técnicas e pesquisas. Este grau de in-
teração pode ser visto quando alguma das companhias delas atinge uma meta 
e, consequentemente, normalmente as ações das três empresas aumentam se 
valorizam de maneira simultânea. Com sua criatividade e perfil inovador, o 
visionário Elon Musk é comparado a precursores da revolução tecnológica 
do século XX como Thomas Edison, um dos maiores empresários norte-
-americanos da história e que patenteou centenas de projetos (podemos citar 
a lâmpada elétrica incandescente e o microfone).

Como um empresário consegue administrar empresas e pessoas ao mes-
mo tempo, já que são mais de 6 mil funcionários na SpaceX e 48 mil na 
Tesla (dados de 2019)? 

Este questionamento foi baseado em trechos de sua biografia, escrita pelo 
jornalista Ashlee Vange e cuja leitura recomendo para todo e qualquer em-
preendedor. No livro, Ashlee conta que Elon acordava as segundas-feiras para 
trabalhar na SpaceX o dia todo e às terças-feiras viaja até o Vale do Silício para 
trabalhar durante dois dias na Tesla, retornando na quinta para a SpaceX em 
Los Angeles. Mas esta agenda maluca só era possível porque, além da força 
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mental adquirida ao longo de sua vida, ele possui um excelente preparo físico 
e é hábil em lidar com altos níveis de estresse.

Vamos voltar um pouco no tempo e entender sua infância. Quando pen-
samos em bases ou pilares de formação, valores pessoais e educação, precisamos 
recuar para entender o que aconteceu na infância destas personagens. Quem 
eram os avós e pais de Elon? Como eles o influenciaram? Qual a importância 
da educação na formação de um líder? Quais situações ou experiências in-
fluenciaram em sua formação para que ele se tornasse o homem de hoje? Um 
ser humano destemido, focado e extremamente ambicioso. 

Tudo começou com seus avós e pais, que eram imbuídos de um espírito 
muito aventureiro e que viajavam em excursões sem limites pré-estabele-
cidos. Possuíam uma cultura de aprendizado liberal repassada por diversas 
gerações anteriores e educavam seus filhos para o mundo, para que não 
ficassem ou se sentissem presos em casa e sobretudo, para que fossem capa-
zes de fazer qualquer coisa. No processo de educação da família Musk, não 
existia punição, mas uma exigência rigorosa e um olhar próximo para que 
fossem criados poderosos perfis. Seus avós nasceram nos Estados Unidos, 
mas se mudaram para África depois de alguns anos. Decidiram renunciar a 
tudo para viver em um lugar novo, repleto de aventuras. Desde cedo, seu avô 
montava e desmontava seu próprio avião com seu filho Errol, pai de Elon, 
que também era apaixonado por monomotores e suas tecnologias. Seu avô, 
por ser um grande atleta, desenvolvia muito a autoconfiança em tudo que 
fazia. Estudava incansavelmente e foi um dos melhores clínicos de coluna 
de sua época, especializado em quiropraxia. Ele conseguiu ter a sua própria 
clínica, o que viabilizou ótimas condições financeiras para se aventurar em 
outras áreas e oferecer um excelente padrão de vida a seus filhos e netos. 
Viajava com seu monomotor em diversas explorações pelos continentes 
africano e asiático, muitas vezes sem mapa, sentindo a real adrenalina. Infe-
lizmente, um acidente aéreo ocorrido em 1994 causou seu falecimento aos 
72 anos de idade, deixando como legado aos demais familiares um exemplo 
de ser humano cujo instinto aventureiro tomador de alto risco se refletiria 
decisivamente no sangue de seus filhos e netos. O pai de Elon, Errol, era 
engenheiro mecânico e eletricista, e trabalhava em projetos de grandes edi-
fícios. Sua mãe, Maye Musk, era nutricionista e também tinha perfil empre-
endedor; administrava sua clínica particular. 
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Elon Musk nasceu em 1971 na cidade de Pretória, África do Sul, e vi-
venciou o apartheid durante a sua infância. Momentos históricos de sua cidade 
como protestos entre brancos e negros tiveram grande influência sobre sua 
vida, e fizeram com que este grande visionário almejasse viver em um novo 
ambiente. Queria mudar de seu país-natal para um lugar que lhe oferecesse a 
estrutura necessária de que seus ambiciosos sonhos tecnológicos precisavam 
para se tornarem reais. 

Aos 5 anos de idade, era detentor de uma peculiaridade: constantemente, 
ao pensar em algo, entrava em transe. Focava em uma tarefa, mas começava a 
“viajar nas ideias”contidas nela, a ponto de parecer aos outros que ele tinha 
problemas auditivos. Uma das maiores características de Elon é a sua paixão pela 
leitura, que fortaleceu muito seu conhecimento e na habilidade de memoriza-
ção: quando pequeno, se dedicava a esta atividade por cerca de 10 horas por dia 
e nos fins de semana conseguia ler até dois livros inteiros, a maioria deles sobre 
ficção. Também era um grande admirador de histórias em quadrinhos. Em um 
certo período, chegou a encomendar livros para a biblioteca da cidade por falta 
de opções. Consequentemente não lhe sobrava muito tempo para a prática de 
esportes ou para a socialização, nada que o preocupasse, não tinha estes perfis. 
No entanto, o temperamento e o fato de ser um aluno extremamente estudio-
so, com excelentes notas, o que causava inveja nos demais, o levou a ter uma 
infância difícil, já que era vítima constante de bullying no colégio e motivo de 
gozação. Quando não tirava nota 10, questionava e instigava os professores para 
conseguir a tão almejada meta. Aos 12 anos de idade, criou o código-fonte de 
um videogame e foi premiado, tendo o seu trabalho publicado numa revista.

Aos 17 anos de idade, decidiu se arriscar e se mudou para o Canadá, onde 
foi aceito na Universidade de Queen, da cidade de Ontário. Dois anos depois, 
transferiu sua matrícula para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Uni-
dos. Ter se mudado para este país o ajudou a ficar próximo da maior potência 
tecnológica do mundo, fator decisivo na mente de muitos empreendedores. 
Posteriormente, se formou em Física e em Economia na Universidade de 
Wharton. Outro ponto interessante a ser mencionado, extraído de sua biogra-
fia, é que durante seus anos de faculdade, ao contrário de seus colegas, Elon 
não ingeria bebidas alcóolicas. Era o mais careta da turma. Talvez seja este o 
fator que fez de sua memória um instrumento tão eficiente. Ele elaborou um 
rápido currículo acadêmico, pois começou a empreender tão logo deixou a 
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faculdade. Como era apaixonado por tecnologia e programação, se viu limita-
do, pois na época não existiam muitas empresas que oferecessem emprego no 
setor. Ele, portanto, não teve opção, a não ser empreender e criar a Zip2. Se 
tivesse permanecido na África do Sul, questionamos se o país teria oferecido 
a ele a estrutura e o conhecimento suficientes para o seu desenvolvimento. 

Contando melhor sobre suas empresas, o PayPal também é pioneira: foi 
a primeira empresa de tecnologia a contar com técnicas de combate a frau-
des on-line, que foram posteriormente usadas pelo governo norte-americano. 
Hoje, a companhia vale 170 bilhões de dólares. 

Já a SpaceX teve quatro grandes tentativas antes de conseguir viabilizar 
o lançamento de foguetes ao espaço. Musk passou por muitos momentos 
difíceis mas nunca desistiu, pois sua ambição prevalecia. A empresa chegou a 
beirar a falência após seis anos de trabalho e quatro tentativas frustradas, con-
quistando o sucesso em 28 de setembro de 2008, quando o Falcon1 atingiu a 
órbita terrestre e tornou a SpaceX a primeira empresa privada a conseguir tal 
êxito. O mindset de start up enxuta e alta competitividade possibilitou a com-
panhia a possibilidade de lançar foguetes sob custos operacionais reduzidos 
(60 milhões de dólares comparados aos 380 milhões de seus concorrentes) e, 
dessa forma, se tornar a fornecedora da Estação Espacial Internacional (ISS) e 
receber recursos financeiros suficientes para se manter viva até hoje. 

Sobre a Tesla, podemos dizer que a companhia tem um grande objetivo: 
continuar sendo considerada a Apple do setor automotivo. Seus carros não 
são vendidos em concessionárias, mas pela internet ou em lojas nos shoppings.  
Os vendedores não ganham comissão para vender, não são ensinados a em-
purrar um produto ou dar desconto, o carro é ser adquirido por quem mere-
ce. Muitas vezes, quando a Tesla entregava um novo protótipo de seus carros, 
Elon costumava pegar o veículo na sexta-feira, levar para casa para testá-lo e 
devolver na segunda-feira com mais de 80 itens memorizados em sua mente 
para serem modificados. Cobrava de seus engenheiros a readequação do pro-
jeto e semanas depois cobrava os resultados.

Com todo este “sangue nos olhos” e tempo limitado, não espanta o fato 
de Elon ter se casado três vezes, suas companheiras não suportaram lidar com 
a sua visão de que “os negócios vêm em primeiro lugar”. Talulah Riley foi 
sua primeira esposa, com quem teve cinco de seus seis filhos. Ele também 
perdeu um filho quando mais jovem, fato que o deixou muito abalado. Elon 
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vive muito de acordo com os valores com que foi criado, pelas ideias liberais 
que fortaleceram sua coragem e sua tomada de decisão na criação de produ-
tos, processos e empresas. Ele se arrisca tanto quanto o seu avô, por acreditar 
em um bem maior. Um pioneiro é capaz de impactar a sociedade e pode ser 
considerado um gênio da atualidade. Mas quais são as verdadeiras crenças de 
Elon Musk? Fica claro que o dinheiro é não seu principal objetivo. Ele busca 
uma força maior em projetos e propósitos frente a sociedade, que graças a um 
árduo trabalho resultam em extraordinários ganhos financeiros. 

Mas nada disso foi fácil. Ele passou por situações desesperadoras nas quais 
quase tudo foi água abaixo: em 2008, a Tesla e a SpaceX quase não conse-
guiam entregar seus projetos a tempo e atrasavam mais do que o esperado, 
o que deixava as empresas com o caixa quase zerado. Esse período coincidiu 
com o de uma das maiores crises financeiras dos Estados Unidos, a imobiliária 
que colapsou todo o mercado financeiro. Ele chegou a ter de colocar todo 
seu dinheiro nas empresas para que elas não entrassem em falência ou solicitar 
empréstimo aos seus amigos para conseguir pagar suas despesas pessoais, em 
um padrão bem inferior ao que vivia até então. Elon chegou ao ponto a an-
gariar fundos de terceiros para pagar seus funcionários, que ao mesmo tempo 
se mobilizaram proativamente doando seus próprios salários para manter a 
empresa viva. Este foi o momento mais difícil da história da Tesla e SpaceX. 
Mesmo assim, sempre acreditou em seus negócios até o último minuto, não 
aceitava um “não” como resposta. “Quão mais difícil é uma situação, melhor 
Elon se sobressai”, diz sua ex-mulher.

Foi com trabalho árduo, sonhos enormes e persistência que Elon Musk 
combateu as reais possibilidades de fracasso. Como ele mesmo diz: “Sim, eu 
sinto o medo muito forte, mas se o que eu faço e acredito é importante o 
suficiente, então passo por cima de qualquer medo. Mas não é que penso que 
não sinto o medo. Eu o sinto mais forte do que desejaria, mas acho que as 
pessoas evitam o risco. Eu não sei do que as pessoas têm medo, eu acho que 
elas têm medo principalmente de fracassar”. Todas as suas empresas geraram 
grandes prejuízos no início para competir com o grande mercado e chegar 
no patamar que estão, geradoras de caixa. No ano de 2019, a Tesla produziu 
367 mil carros elétricos. 

Vale lembrar que Musk não fez nada sozinho, grandes nomes estão por 
trás de suas conquistas: seu irmão Kimbal, e os engenheiros e físicos Mueller, 
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Straubel, Eberhard e Marks são alguns dos maiores talentos que Elon contra-
tou ao longo de sua carreira. Ele sempre buscou ter os melhores profissionais 
ao seu lado, bem como fornecedores que fossem capazes de acompanhar o 
seu ritmo acelerado de crescimento. Sabemos que os fundadores de empresas 
nem sempre são as pessoas certas para tocar um negócio; por isso ele buscava 
trabalhar com pessoas que julgava serem mais capazes que ele. Ao mesmo 
tempo, Musk sempre foi muito objetivo com a troca de pessoas que inviabi-
lizariam seu crescimento, seu perfil é similar ao de um general: muito rígido, 
duro, exigente e rápido na tomada de decisões. Qualquer engenheiro que lhe 
dissesse que algo não seria capaz de ser feito ou não cumprisse as metas, tinha 
seu emprego sob grande risco. 

Por fim, perceba que são muitas as variáveis e situações que formaram 
o perfil de Elon Musk. Ele é aquilo que chamamos de workaholic, ou seja, 
viciado em trabalho. Esta característica, em especial, o colocou no lugar em 
que está com tantas nuances e habilidades. Existe um alto nível de genialidade 
em Musk. Em testes de QI, obteve nota 155, que de acordo com o site Cele-
brityIQ.com, o coloca ao lado de gênios como Bill Gates. A média obtida por 
seres humanos em testes deste tipo é de aproximadamente 100. 

Durante a elaboração deste artigo, notei algumas características intrínsecas 
de Elon Musk, que me levaram a pesquisar sobre certas patologias. Percebi tam-
bém que ele apresenta critérios para o diagnóstico de Síndrome de Asperger, 
doença que afeta a capacidade de socialização e faz com que o indivíduo tenha 
foco obsessivo e interesse em saber tudo sobre tópicos bastante específicos. 

Elon diz que criar tecnologia é como fazer mágica. Se voltarmos 500 
anos no tempo, as coisas que fazemos hoje sequer faziam parte do imaginário 
humano. As pessoas jamais poderiam supor um dia serem capazes de viajar de 
avião e carro, ou se comunicar por telefone. Quando os criadores falavam de 
suas invenções, elas soavam lúdicas. 

O trabalho de Elon Musk busca revolucionar o transporte na Terra e no 
espaço sideral. Sua mente, que enxerga além do alcance, lhe permite prever 
tendências e criar negócios revolucionários. Hoje em dia, sua fortuna pessoal 
está estimada em 35,9 bilhões de dólares, o que faz dele o trigésimo primeiro 
homem mais rico do mundo. A SpaceX é avaliada em mais de 20 bilhões de 
dólares e a Tesla em 100 bilhões de dólares (dados de maio de 2020). Sua mis-
são vai além de criar grandes empresas, mas de transformar e mudar a história 



129
b i o g r a f i a s  p i o n e i r a s

                    |  PIONEIRISMO  |  WWW.IFLSP.ORG  |  E-BOOK

do mundo e tornar os humanos uma espécie interplanetária. Ele acredita na 
energia solar, pois como diz em sua biografia, “a quantidade de energia solar 
que atinge a superfície da Terra durante uma hora corresponde ao valor anual 
do consumo mundial de energia provenientes de todas as outras fontes juntas”.

Finalizamos este artigo com frases de sua autoria: 
• “Se houvesse uma maneira de não comer para conseguir trabalhar 

mais, eu deixaria de comer”.1

• “A tendência humana natural é uma ilusão. O desafio para os em-
preendedores é dizer qual é a diferença entre realmente acreditar em 
suas ideias e criá-las, ao invés de perseguir algum sonho irreal que na 
verdade não tem nenhum mérito… Isso é realmente uma coisa difícil 
de se fazer. Você consegue distinguir a diferença entre essas duas coisas? 
Seja muito rigoroso em sua própria análise, trabalhe como no inferno. 
Quero dizer de 80 a 100 horas por semana, todas as semanas. Tudo isso 
melhora razoavelmente suas chances de sucesso”.2 

• “A vida não deve ser apenas sobre acordar e querer resolver proble-
mas. Se não qual o ponto disso? Temos que criar coisas que as pessoas 
achem inspiradoras e faça a vida valer a pena.”3 

• “Quando algo é importante o suficiente, você o faz mesmo se as pro-
babilidades não estejam a seu favor.”4

1 Frase do Livro Elon Musk, escrito por Ashlee Vange.
2 Em entrevista ao Vator News.
3 https://www.youtube.com/watch?v=unU9vpLjHRk&t=17s
4 https://www.youtube.com/watch?v=unU9vpLjHRk&t=17s





O Sistema de Toyota de produção, ou toyotismo, é uma estratégia que 
surgiu no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Desenvolvido entre os anos 
de 1947 e 1975 por Taiichi Ohno, funcionário da empresa Toyota, o sistema 
integra as metodologias de lean manufacturing, just-in-time, kanban e o nivela-
mento de produção.

O país enfrentava uma crise econômica e política após o lançamento 
das bombas atômicas sob as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Numa épo-
ca em que o país se encontrava derrotado, foram adotadas uma série de 
restrições econômicas para reconstruir o país. O Ministério de Comércio 
Exterior e Indústria (Ministry for International Trade and Industry – Miti) 
definiu políticas industriais para o Japão, colocando a indústria automobilís-
tica como o ponto-chave.

Nesse contexto, foi criado o Sistema Toyota de Produção, cujo objetivo 
era o de aumentar a produtividade e evitar desperdícios nas etapas do processo 
de produção como o custo de estoque, o inventário desnecessário, o gargalo 
de transportes e a redução do tempo de espera.

Apesar de ter sido criado nos anos 1950, foi reconhecido internacio-
nalmente apenas quatro décadas depois, graças a um estudo do MIT sobre 
a indústria automobilística. Para entender melhor o toyotismo, primeiro 
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precisamos esclarecer alguns conceitos de sua metodologia: lean manufacturing, 
just-in-time, kanban e nivelamento de produção.

Lean manufacturing

A ideia neste conceito é a de maximizar o valor do cliente e minimizar 
os desperdícios. Em suma, procura-se criar valor através de um processo de 
produção, que reduz o uso de recursos como o esforço humano, o espaço, o 
capital e o tempo.

Para entendermos o conceito de lean manufacturing, ou produção enxuta, 
é importante lembrar que até o momento, a estratégia de produção predomi-
nante era o fordismo, criado por Henry Ford em 1914 e cuja principal carac-
terística era a produção em massa, que buscava a diluição dos custos fixos para 
alcançar a economia de escala. Esse sistema de produção gerava produções 
em grandes lotes, com interrupções pontuais entre as etapas de produção. Era 
necessário um grande estoque para fazer o processo fluir. 

Nesse sentido, a lean manufacturing procurava evitar a superprodução, para 
diminuir alguns aspectos: o excesso de inventário, a ociosidade gerada pelo 
fluxo com lead times longos, o transporte excessivo e a movimentação des-
necessária, causados pela movimentação de materiais, pessoas e produtos em 
linhas de produção não planejadas. O método considerava o fluxo e não pro-
curava otimizar as distâncias, os estoques, os processos inadequados que não 
agregam valor e os defeitos e/ou falhas nos produtos e serviços, que geram 
custos por conta do retrabalho necessário.

Além desses aspectos, uma das principais diferenças entre os dois siste-
mas envolve o aspectos intelectual e humano, a forma como a mão de obra é 
tratada. No fordismo, o esforço dos profissionais envolvidos está focado numa 
única tarefa. Já no toyotismo, são formadas pequenas e qualificadas equipes, 
cujos trabalhadores conhecem todo o processo produtivo e podem opinar 
sobre a sua otimização. É justamente a formação de equipes multidisciplinares 
que faz esse sistema ser relevante até hoje, inclusive em demandas que não 
sejam as industriais.

Uma das vantagens do toyotismo, além do trabalhador conhecê-lo e po-
der opinar a respeito, é dar ao profissional envolvido a possibilidade de des-
cobrir qualquer defeito na produção antes que o processo chegue ao final, o 
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que diminui a incidência de testes, trocas por defeito e, consequentemente, 
desperdícios. Outra vantagem significativa é a capacidade que este processo 
dá aos envolvidos de se adaptarem as mudanças e necessidade dos clientes, 
gerando maior variedade na produção.

Just-in-time

Just-in-time é o nome dado ao conceito de produção sob demanda 
no toyotismo. O sistema consiste na organização do processo de produção 
para que este atenda precisamente a demanda, evitando excesso e/ou falta 
de produtos.

O sistema foi criado em uma época em que a indústria japonesa passava 
por uma escassez de recursos causada pelo pós-guerra e procurava evitar des-
perdícios e, consequentemente, aumentar a produtividade.

O conceito just-in-time nasce de uma visão empresarial que buscava van-
tagem competitiva por meio da otimização do processo produtivo. Dessa for-
ma, buscava atender às exigências do cliente, reduzindo o uso dos recursos de 
capital, equipamento e mão de obra.

De uma maneira geral, o sistema just-in-time está alicerçado em três as-
pectos básicos: 

• A integração, o sincronismo e a otimização de todo o processo pro-
dutivo, eliminando atividades desnecessárias e que não agregam valor; 

• A procura pela melhoria contínua de processos, procedimentos e mão 
de obra; 

• A busca em atender às necessidades dos clientes.

A busca por tais objetivos se dá por meio de diversos mecanismos e fer-
ramentas de controle, entre eles destaca-se o sistema kanban.

Kanban

O kanban é um sistema visual de controle e abastecimento de estoques 
para cada setor produtivo. Caracterizado pelo uso de cartões coloridos em 
uma grade exposta na parede, a ideia é dar ao gestor uma visão ampla do 
andamento de cada área.
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A quantidade de cartões representa um cálculo entre o pedido mínimo 
e o estoque de segurança, que limita o armazenamento máximo da área. Ao 
mover os cartões de uma coluna à outra, indicamos a utilização e, em seguida, 
a entrega da produção solicitada. O sistema ajuda a visualizar em que lugar 
estão as peças no processo produtivo. Quando acabam os cartões na primeira 
coluna, significa que devemos solicitar mais peças.

 Imagem referencial de uma aplicação de kanban

Dessa forma, a produção é responsável por comandar a necessidade de 
armazenagem, o que reduz a necessidade de grandes estoques, a burocracia na 
programação de compras e de ter uma fábrica própria.

Nos dias atuais, este sistema foi adaptado para o uso na engenharia de 
softwares, com o objetivo de otimizar o fluxo de forma visual e limitar a quan-
tidade de trabalho em andamento. Este aspecto será mais bem explicado no 
capítulo sobre o scrum.

Nivelamento de produção

O nivelamento de produção (ou heijunka) é a estratégia do que será 
produzido no toyotismo. Neste caso, o planejamento é feito anualmente, e 
o detalhamento das fases a serem seguidas é feito com um mês de antece-
dência, visando a produção diária do mesmo mix de produto, em pequenas 
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quantidades. Uma vez que a demanda se torna instável, a produção deve ser 
capaz de se adaptar aos menores níveis possíveis e de reduzir a possibilidade 
de estoque de produtos obsoletos.

Ao fazerem pedidos sequenciais e padrão, a mão de obra é mantida traba-
lhando de forma estável e sob uma taxa constante de produção. Os empregados 
também se beneficiam, com horas estáveis de trabalho. Além disso, esta fase per-
mite que a fábrica produza ao mesmo tempo grandes quantidades de produtos 
diferentes, atendendo as necessidades dos clientes com maior rapidez.

As quatro regras do sistema Toyota de produção são:
1. O trabalho deve ser especificado nas seguintes etapas: conteúdo, se-

quência, tempo e resultado; 
2. A relação entre e fornecedor, indústria e cliente deve ser direta; 
3. O fluxo de trabalho deve ser simples e direto; 
4. Qualquer melhoria deve ser feita pelo método científico e sob o acon-

selhamento de um orientador.

Um sistema de produção ou de negócios?

É indiscutível que o toyotismo foi criado para melhorar processos indus-
triais visando a redução de custos. No entanto, a administração das fábricas 
também sofreu mudanças ao longo do período de sua implantação. Para mi-
nimizar os custos, foi necessário externalizar algumas atividades que não eram 
o core da empresa. 

Podemos citar a terceirização, processo que tornou as empresas mais 
“enxutas” (lean).

Além disso, o toyota way, como foram chamados os princípios que regem 
o sistema, está baseado em dois pontos:

• Melhoria contínua: visão de longo prazo, confrontando desafios e ino-
vando continuamente;

• Respeito às pessoas: estímulo ao crescimento pessoal, maximizando o 
desempenho individual e da equipe.

Sobre este tema, devemos refletir o uso deste conceito não apenas no de-
senvolvimento de produtos, mas também na administração do fluxo de caixa 
e no planejamento de novos projetos.
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Lean start up: a evolução do toyotismo

No ano de 2008, surgiu o conceito de lean start up, start up enxuta. 
Baseado no toyotismo, Eric Ries criou um conjunto de práticas para a cria-
ção de novos negócios de forma ágil, baixo custo e orientada à necessidade 
dos clientes.

O objetivo aqui é criar um produto de valor, com o uso da menor quan-
tidade de recursos possíveis. Como isso deve ser feito? Através de equipes 
multidisciplinares, capazes de produzir protótipos rápidos, ouvir o feedback do 
consumidor e fazer melhorias contínuas.

Mais detalhes desta metodologia serão dadas no capítulo sobre o scrum. 
No entanto, vale refletir que o toyotismo, mais do que um método de pro-
dução, estabeleceu uma forma de pensar, uma cultura que visa a melhoria 
contínua, o aperfeiçoamento e a necessidade do cliente. Tal prerrogativa é 
atemporal, independente do negócio.



“Se as necessidades humanas são o ponto de partida, a metodologia de 
design thinking rapidamente passa a aprender criando. Ao invés de pensar o que 
construir, construir para pensar. Protótipos aceleram o processo de inovação. 
Porque apenas quando liberamos nossas ideias para o mundo que começamos a 
compreender suas forças e fraquezas. Quanto mais cedo fizermos isso, mais rapi-
damente nossas ideias evoluem”. Esta foi uma das frases citadas por Tim Brown 
em sua palestra para o TED, que leva o nome “Designers – Pensem Grande”.

Tim Brown é CEO e sócio da IDEO – a maior consultoria de design do 
mundo. Designer por formação, Brown e David Kelley, professor de Standford 
e fundador da IDEO, foram responsáveis por disseminar a metodologia design 
thinking. Tal abordagem utilizada por eles na IDEO foi um processo essen-
cial para promover a inovação em inúmeras empresas no mundo. Fundada 
na década de 1990 em Palo Alto, na Califórnia, a IDEO foi responsável por 
desempenhar grandes cases de design, como o primeiro computador portátil e 
o primeiro mouse (para a Apple), bem como transformações que vão de en-
genharia à saúde, de tecnologia à educação, e que vem solucionando os mais 
variados desafios.

Para Kelley, a expressão design thinking era uma forma de explicar a ma-
neira como os designers pensam para desenvolver projetos. É como se fosse um 
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pensamento para o design. Para Braun, pensar como um designer pode transfor-
mar a maneira como as organizações desenvolvem produtos, serviços, proces-
sos e, até mesmo, estratégias de negócios. A abordagem reúne o que é desejável do 
ponto de vista do ser humano com o que é tecnologicamente e economicamente viável. 
Também permite que pessoas não treinadas como designers usem ferramentas 
criativas para enfrentar uma série de desafios.

Mas, afinal, o que é o design thinking?

Embora a metodologia tenha ficado conhecida por conta do trabalho da 
IDEO, a própria empresa faz questão de reforçar ao mundo de que não foi ela 
quem criou conceitos. No fundo, os conceitos e práticas adotados já existem 
há alguns bons anos. E vale reforçar que já estavam presentes na mais influente 
escola de design do século XX: a Bauhaus. A escola tinha uma visão holística 
para o processo criativo e valorizava a experimentação e as percepções senso-
riais para auxiliar no processo de criação. 

Ao contrário do que muitos pensam, a metodologia de design thinking 
não diz respeito exatamente a projetos de design em si, tampouco é feita para 
designers. Mais do que isso, trata-se de ajudar empresas e indivíduos a pensar 
de uma maneira diferente sobre opções estratégicas e impactos na socieda-
de. O que podemos dizer é que, no fundo, consiste em uma maneira de fa-
zer as pessoas pensarem como designers, com processos iterativos e criativos. 
A partir da visão da IDEO, os principais pontos que sustentam a metodologia 
são três: a empatia, a colaboração e a experimentação. No fundo, se observarmos as 
inovações de grandes pioneiros da sociedade, sem dúvida iremos identificar 
que algum dos pilares do design thinking esteve presente. Em um artigo escrito 
por Tim Brown para a Harvard Business Review (2008), ele destaca que a in-
venção da lâmpada elétrica de Thomas Edison poderia ser considerada um dos 
primeiros exemplos do que hoje é considerado design thinking. Apesar de a lâm-
pada ser considerada sua invenção mais importante, sem um sistema de geração 
e transmissão de energia elétrica ela não teria tanto valor e poderia sumir. Por 
isso, Edison criou uma indústria também. Foi capaz de prever como as pessoas 
gostariam de usar o que ele fez e, assim, projetou em direção a esse insight. 

“Muitas pessoas acreditam que a maior invenção de Edison foi o mo-
derno laboratório de R&D de métodos de investigação experimental. Edison 
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não era um cientista totalmente especializado. Ele era um generalista com 
um forte senso de negócios. Em seu laboratório, ele se cercou de talentosos 
engenheiros, improvisadores e experimentadores. Ele quebrou o conceito do 
“gênio inventor solitário”, criando uma abordagem baseada em equipe para a 
inovação, segundo seus biógrafos. Estes descrevem seu processo com rodadas 
intermináveis de tentativas e erros, o “1% de inspiração e 99% de transpira-
ção” na famosa frase de Edison de definição de gênio”.

Em 2009, Tim Brown escreveu o livro Change by design – how design 
thinking transform organizations and inspires innovation, que, no Brasil, foi tra-
duzido para Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das 
velhas ideias. O livro apresenta tudo o que compõe sua essência – basicamen-
te, tal ideologia focada em resolver problemas a partir de um olhar centrado 
no ser humano. 

Braun aponta que, ao longo do processo criativo, a inovação é alimen-
tada por uma profunda compreensão, através da observação direta, do que as 
pessoas querem e precisam em suas vidas e o que eles gostam ou não. Por esse 
motivo, adota-se a empatia, pois ela diz respeito à atitude de se colocar no 
lugar do outro e ser capaz de observar suas reais necessidades. Dessa forma, as 
soluções que são criadas levam em consideração o que entrega valor para a 
necessidade do usuário, ao contrário do que se pensa que gera valor. 

O processo de colaboração tem a ver com a importância de contar 
com pessoas multidisciplinares em uma equipe. Desse modo, a visão se 
torna mais ampla.

A experimentação é o processo de evoluir conforme se constrói. Aqui, 
podemos associar tal processo ao conceito de minimum viable product (MVP), 
desenvolvido por Eric Ries. É ao longo da experimentação que devemos 
errar o mais rápido possível para com os erros implementar as melhorias ao 
processo e ao produto. Um caso interessante de projeto liderado pela IDEO 
foi ter aplicado o design thinking na Cruz Vermelha. Entre as várias formas que 
a Cruz Vermelha americana proporciona ajuda humanitária, uma das mais 
importantes é a coleta de doação de sangue em grande escala. O principal 
desafio do projeto, então, era aumentar a porcentagem de doadores de sangue 
nos Estados Unidos de 3% para 4%. O mais interessante foi como o projeto 
se mostrou conduzido a partir de uma visão totalmente centrada nas pessoas. 
Apesar de muito ter sido pensado para proporcionar uma melhor experiência 
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no momento da coleta, como uma sinalização melhor e assentos mais con-
fortáveis, o detectado como mais relevante para as pessoas foi a motivação 
pessoal que fazia com que estas doassem sangue – a memória de um parente 
que havia partido ou o fato de alguém ter sobrevivido por conta da doação. 
Assim, o storytelling – que, inclusive, é uma das técnicas utilizadas no processo 
de design thinking – mostrou-se muito mais relevante e eficaz para apresentar 
a campanha de doação de sangue e criar um elo emocional com aquilo que 
motivava as pessoas a doar.

Como se aplica o design thinking?

O mindset de design thinking adota diferentes frameworks (estruturas de 
trabalho) e está dividido por etapas que vão e voltam e evoluem ao longo do 
processo também chamado de iteração. Aqui, você vai encontrar a maneira 
como a consultoria Nielsen Norman Group aplica. Para lhe dar um breve 
panorama, esta consultoria foi fundada por Don Norman, que criou o termo 
user experience (UX) e é dedicada a oferecer orientações focadas na experiên-
cia do usuário para organizações líderes em todo o mundo.

A Nielsen Norman Group divide o processo em três grandes fases, as 
quais resultam em seis etapas: 

• 1a fase – compreensão – em que ocorre a (1) empatia e a (2) defi-
nição.

• 2a fase – exploração – em que ocorre a (3) ideação e a (4) prototi-
pagem.

• 3a fase – materialização – em que ocorrem os (5) testes e a (6) im-
plementação.

A seguir, descrevemos um pouco sobre cada uma delas:
• Empatia: esta é uma etapa em que ocorrem análises e pesquisas, procuran-

do-se levantar dados qualitativos sobre a persona ou o usuário. O objetivo é 
realizar entrevistas, observação, consultas e estudos para que se possa extrair 
uma compreensão das necessidades reais do usuário. O que tais usuários 
ou clientes fazem? O que dizem? O que pensam? E o que sentem? Estas 
perguntas fazem parte, inclusive, de um exercício que pode ser aplicado 
para liderar tais entrevistas e se chama Mapa da Empatia. 
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• Definição: após toda esta etapa de observação, o foco é levantar qual 
é o problema que esse usuário enfrenta. Mais importante do que sair 
definindo as soluções, deve-se ter clareza do problema que afeta o usu-
ário. O problema que o usuário possui vai ser o que seu time irá focar 
em solucionar, e aí entramos na próxima etapa…

• Ideação: aqui, é o momento em que devemos considerar uma 
ampla variedade de ideias em um processo de brainstorming. De-
vemos gerar as mais variadas e possíveis ideias que atendam às 
necessidades não solucionadas do usuário. A liberdade é funda-
mental para que aqueles que participam do processo possam gerar 
o maior número de ideias. Nada é exagerado, e a quantidade deve 
substituir a qualidade. 

• Prototipagem: etapa em que as ideias começam a se manifestar e to-
mar forma. Aqui, podemos, inclusive, utilizar também o conceito de 
MVP em que podemos realizar protótipos mais enxutos com usuários 
finais. Vale reforçar que os protótipos só devem consumir o tempo, o 
empenho e o investimento necessários para que gerem feedbacks úteis 
para levar a ideia para frente. O objetivo da prototipagem não é criar 
algo funcional, mas, sim, dar forma à uma ideia para que se possa 
identificar seus pontos fortes e fracos, dando novos direcionamentos à 
próxima leva de protótipos mais evoluídos. 

• Teste: neste momento, testamos os protótipos com os usuários para 
obter feedbacks. Devemos identificar se a solução desenvolvida respon-
de às dores do cliente ou usuário.

• Implementação: por fim, a partir dos feedbacks levantados, a ideia deve 
ser implementada. Agora, é a hora de materializar a visão do que se 
identificou ao longo do processo e materializar o que fará a diferença 
na vida das pessoas. 

Como vimos, estas são as etapas para conduzir o design thinking na prática 
utilizadas pela Nielsen Norman Group. No fim das contas, no DNA do design 
thinking sempre estarão presentes a empatia, a colaboração e a cocriação, e 
cada empresa empregará à sua maneira. Um ponto bastante curioso e destaca-
do por profissionais que aplicam é o fato de que o erro deve ser visto como 
uma parte integrante de tal jornada. 
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Há quem apresente contrapontos

Como toda metodologia, sempre haverá prós e contras ou, principal-
mente, críticas com relação à forma como o processo é aplicado. No artigo 
“Por que o design thinking precisa de uma reconsideração para os negócios”, 
escrito para o MIT Sloan Management Review (2017), os autores Martin 
Kupp, Jamie Anderson e Jörg Reckhenrich que, nos últimos anos ajudaram 
mais de 20 empresas a implementar mais de 50 projetos de design thinking, 
comentam que, para a metodologia alcançar seu potencial completo, ela 
precisa estar mais alinhada com as realidades e a dinâmica social das empre-
sas estabelecidas.

Para os autores, foram poucas as vezes em que viram as empresas tirarem 
grande proveito da metodologia. Como a metodologia se propõe a trazer 
soluções de inovação, de acordo com a vivência destes autores a inovação é 
um processo inerentemente confuso, pois entra em conflito com processos, 
estruturas e culturas corporativas já estabelecidas. No entanto, entendendo os 
desafios, é possível evitar armadilhas comuns.

A raiz do problema está na desconexão que existe entre o design thinking 
e os processos de negócios convencionais. Muitas vezes, as empresas são resis-
tentes às visões difusas, uma antipatia vinda desde o C-level até os funcionários. 
E os funcionários tendem a se esquivar dessas novas mudanças que também 
exigem novos hábitos.

Outro problema está ligado às equipes, pois a metodologia exige equipes 
igualitárias e autossuficientes, mas não é assim que a maioria das empresas 
trabalha. Segundo os autores, as equipes que eles vivenciaram tendem a ter 
proprietários de processos que, muitas vezes, são gerentes seniores que deter-
minam as tarefas aos membros das equipes e são responsáveis por seus resul-
tados. Isso sem contar com o fato de, muitas vezes, esses gerentes liderarem 
vários projetos de design thinking ao mesmo tempo. Isso traz eficiência para 
eles que estão liderando, mas tira a eficiência das equipes e prejudica o com-
prometimento do grupo, reduzindo o progresso. Eles ressaltam quatro fatores 
culturais que tendem a agravar tais limitações estruturais, como:

1. Especialização: especialização faz com que certos departamentos exe-
cutem apenas determinadas tarefas, e isso faz com que tais pessoas 
tenham dificuldades de se comunicar, devido a pontos de vista muito 
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específicos. Além disso, essas pessoas acabam sofrendo com a falta do 
que David e Tom Kelley chamam de “confiança criativa”.

2. Choque com a velocidade humana: gerentes de departamentos 
como jurídico e assuntos regulatórios tendem a ver sua posição com 
um foco em impedir que as coisas aconteçam. As pessoas desses de-
partamentos devem adotar uma atitude positiva e concentrar suas 
energias criativas na exploração de como outras coisas podem ser 
feitas. É preciso um tipo especial de liderança para permitir essa cul-
tura de suporte em domínios funcionais tradicionalmente conserva-
dores e avessos ao risco.

3. Foco nos resultados monetários: muitas vezes, o foco está nos resul-
tados monetários quando o foco deveria estar concentrado no aprendizado, 
e não no resultado. Ao focar no resultado, o processo pode eliminar a 
criatividade que, a longo prazo, trará os resultados lucrativos.

4. Fobia por falhar: muitas empresas punem o fracasso, e reduzir o risco 
pessoal de fracasso acaba por reduzir a chance coletiva de sucesso.

Por que utilizar a metodologia

Assim como o scrum dá diretrizes para executar a gestão de projetos com 
agilidade e eficiência, o design thinking contribui para a criação e a inovação 
de produtos e serviços que solucionem os problemas presentes em nossa so-
ciedade sob uma visão centrada nas necessidades humanas. Além disso, tal 
metodologia dá um norte para as equipes e abre um leque de oportunidades 
que podem ser identificadas.

Mesmo diante de desafios e limitações que, logicamente, vão existir ao 
longo do processo, ainda segundo os autores (Martin Kupp, Jamie Anderson 
e Jörg Reckhenrich) existem cinco etapas que ajudam a tirar proveito ao 
máximo de um processo de implementação do design thinking. Veja a seguir:

1. Encorajar gerentes superiores a incentivar iniciativas como o design 
thinking: é importante que eles deem atenção à proatividade, participem e 
acompanhem o processo para impulsionar as ideias dentro da organização.

2. Os times devem ser balanceados com departamentos diversos: é 
importante os membros reconhecerem e apreciarem a diversidade de 
suas experiências e habilidades. 
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3. Definir regras básicas: as equipes no processo de design thinking pre-
cisam de muita autonomia para funcionar bem, e definir algumas re-
grinhas básicas irá contribuir para que o processo flua, evitando que 
os membros tenham que pedir permissão para dar pequenos passos. 

4. O design thinking deve ser visto como um processo integrado ao 
desenvolvimento de um projeto ou produto: não deve ser visto 
como um processo paralelo ao desenvolvimento.

5. Redefina as métricas: as equipes não devem focar no lucro, mas no 
aprendizado.

Como este tema ajuda a sociedade em ser pioneira 

Da revolução industrial à revolução tecnológica, vimos surgir inúmeras 
inovações que foram e são capazes de transformar não só desafios presentes 
na sociedade, mas também na maneira como nos relacionamos. No entanto, 
o processo de inovação não deve se sustentar apenas da tecnologia. Ele deve 
também olhar para as necessidades das pessoas e para os grandes problemas 
da atualidade. 

Como o próprio Tim Brown reforça em seu livro, precisamos de novas 
escolhas – novos produtos que equilibrem as necessidades dos indivíduos e da 
sociedade como um todo; novas ideias que lidem com os desafios globais de 
saúde, pobreza e educação; novas estratégias que resultem em diferenças que 
importam; e um senso de propósito que inclua todas as pessoas envolvidas. 

Para contarmos com uma sociedade pioneira, capaz de desenvolver pro-
jetos, produtos e iniciativas que ajudam a solucionar os grandes problemas 
presentes na sociedade, metodologias como a de design thinking podem ser 
transformadoras e auxiliar em nossa jornada.



A tecnologia tem o poder de transformar a vida, a sociedade e o traba-
lho, ela o faz rapidamente a cada dia. Atualmente, é normal pensar numa casa 
totalmente conectada: acordamos com nossa assistente virtual nos dizendo a 
temperatura do dia, controlamos os eletrodomésticos à distância, através de 
um tablet ou um smartphone, e garantimos a segurança do lar através de câme-
ras de segurança sensíveis ao movimento e fechaduras inteligentes.

Citamos apenas um dos resultados da Quarta Revolução Industrial e 
da ampla utilização de dados e algoritmos no mundo atual em que vivemos. 
Empreendedores e aspirantes a pioneiros precisam entender os fundamen-
tos, analisar as tendências e saber aplicá-las em suas empreitadas se querem 
atingir o sucesso.

Mas, antes, um pouco de história…

Para que possamos compreender a Quarta Revolução Industrial de for-
ma responsiva, é fundamental entender também a contribuição das outras três 
revoluções industriais ocorridas e como elas moldaram a sociedade atual.

Primeira Revolução Industrial [SHF1] [EEMW2] : a era da produção 
mecânica

A Quarta Revolução 
Industrial e a inteligência 

artificial já são uma 
realidade. Pioneiros, 

vocês estão preparados?

Eduardo Miki Watanabe 
Graduado em engenharia mecânica pela Poli-USP e com MBA 
pela Tuck School of Business, Eduardo iniciou sua carreira em 
consultoria e atualmente atua como gerente de Inteligência 

Artificial e Analytics na QMC Telecom.



146
m e t o d o l o g i a s  e  t é c n i c a s

                    |  PIONEIRISMO  |  WWW.IFLSP.ORG  |  E-BOOK

A Primeira Revolução Industrial ocorreu por volta de 1760 na Inglater-
ra, com a invenção da máquina a vapor e a substituição da madeira e outros 
biocombustíveis pelo carvão. Ela foi um divisor de águas na história da socie-
dade contemporânea, pois gerou a transição do método de produção artesanal 
para o feito por máquinas, abrindo caminho para a urbanização e o conse-
quente aumento do padrão de vida. Ela criou a classe média de trabalhadores.

Segunda Revolução Industrial: a era da produção em escala

A Segunda Revolução Industrial teve início nos anos 1850. Pavimentou o 
mundo moderno[SHF3] [EEMW4] através da criação de plataformas para a pro-
dução em massa em diversos setores da indústria, popularizada por Henry Ford 
e o seu modelo “T”. Foi também a época em que surgiram o motor a gasolina, a 
energia elétrica, o rádio, o telefone eletromagnético e foi marcada pela existência 
de inventores famosos, como Nikola Tesla e Thomas Edison. Outros progressos 
ocorridos neste período foram a invenção dos navios de aço movidos a vapor e 
do avião, o enlatamento de comidas e o surgimento da refrigeração mecânica.

Terceira Revolução Industrial: a revolução digital

A Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução 
Digital, teve início no ano de 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela 
marcou o início da “digitização”, a transição da tecnologia mecânica analógi-
ca para a eletrônica e digital, na qual diversas informações são convertidas em 
dados que os computadores podem processar e interpretar. Invenções relacio-
nadas a esta fase incluem o microprocessador, a rede de computadores, a fibra 
óptica, a internet, o computador pessoal e o telefone celular.

A revolução digital deu início à transformação digital das empresas, na qual 
as companhias tentam criar e agregar valor através do uso das novas tecnologias. 
Este processo acontece principalmente de [SHF5] [EEMW6] duas formas:

• Agregando valor para produtos ou serviços existentes: empresas 
digitais focam em melhorar a experiência do cliente ao longo de sua 
jornada de compra. A Amazon, por exemplo, o faz através de seu siste-
ma de avaliação de produtos, que não somente mostra avaliação, como 
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também valida e filtra os comentários mais relevantes de potenciais 
clientes. Além disso, sua logística é uma das mais avançadas do mundo: 
seus centros de distribuição possuem mais de 100 mil robôs inteli-
gentes para fazer a movimentação e a separação dos pedidos. A em-
presa também utiliza algoritmos de inteligência artificial para calcular 
a probabilidade de aquisição de um produto, iniciando dessa forma o 
processo de entrega antecipada.

• Criando produtos ou serviços para clientes: empresas que migram 
para o ambiente digital reavaliam os diferenciais de sua empresa e, 
consequentemente, podem desenvolver negócios completamente no-
vos em categorias adjacentes ou satisfazer novas necessidades de con-
sumidores existentes. Ainda citando como exemplo a Amazon, esta 
empresa, através do Amazon AWS, fez isso com maestria: aproveitou 
toda a infraestrutura de TI que teve de criar ao redor do mundo para a 
venda on-line de seus produtos e criou uma empresa que comercializa 
processamento e armazenamento computacional em nuvem.

O que é a Quarta Revolução Industrial?

O termo “Indústria 4.0” surgiu no ano de 2012 de um grupo de trabalho 
presidido por Siegfried Dais e Henning Kagermann, que criaram um projeto 
de alta tecnologia para o governo alemão visando a promover a informatiza-
ção da manufatura.

Seis princípios caracterizam a Quarta Revolução Industrial:
• Coleta e tratamento de dados em tempo real;
• Virtualização de serviços, permitindo o monitoramento remoto;
• Descentralização da tomada[SHF7] [EEMW8] de decisão através de 

algoritmos de inteligência artificial;
• Orientação a serviços, como por exemplos os softwares na nuvem;
• Modularidade para viabilizar flexibilidade na prestação de serviços;
• Interoperabilidade entre diferentes máquinas e sistemas.

As dez tecnologias que caracterizam a Quarta Revolução [SHF9] 
[EEMW10] Industrial são:

• Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina (machine learning);
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• Internet das coisas (IoT);
• Big data analytics;
• Blockchain;
• Computação na ponta e na nuvem (cloud and edge computing);
• Robótica;
• Veículos autônomos;
• Rede 5G;
• Biotecnologia;
• Realidade virtual e aumentada (virtual and augmented reality).

Transformar dados em inteligência é chave para o sucesso

Independentemente do setor que os empreendedores e os pioneiros de-
sejam atuar, uma coisa é certa: o volume disponível de dados vai crescer ex-
ponencialmente, e saber utilizá-los pode ser fator crucial para o sucesso de sua 
empreitada. Para que se tenha uma ideia, foram gerados mais dados nos últimos 
dois anos do que em toda a história da humanidade. É esperado que até o 
fim de 2020 sejam criados 40 trilhões de gigabytes, ou 40 zetabytes[SHF11] 
[EEMW12]. No ano de 2012, foram gerados somente 1,2 zetabytes. Estima-se 
que, desde então, mais de 14 milhões de empregos foram criados nesta área.

Não à toa, a análise de dados tem sido uma das grandes forças motoras 
para as empresas se engajarem na transformação digital[SHF13] [EEMW14]. 
Ter em mãos dados precisos, consistentes, em tempo real, completos e gra-
nulares é fundamental para que as empresas tomem as melhores decisões de 
negócio. Algumas companhias já se deram conta disso, vejamos o caso do 
Walmart: em 2018, investiu US$ 11,7 bilhões em tecnologia, tornando-se o 
terceiro maior conglomerado empresarial em investimento de TI, atrás apenas 
da Amazon e da Alphabet.

Além do comércio eletrônico, o Walmart investiu em robôs, que esca-
neiam as gôndolas de 350 lojas visando evitar a falta de produtos nas pratelei-
ras e provisionar a demanda futura. Através de uma parceria com o IBM Food 
Trust, a empresa também explora tecnologias de blockchain, com o objetivo de 
garantir a qualidade e a segurança dos alimentos. É possível acompanhar esta 
visão de futuro do varejo com a utilização de Inteligência Artificial (IA) no 
novo laboratório criado pelo Walmart, o intelligent retail lab (IRL).
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Para iniciar uma jornada de sucesso na utilização de dados, vamos pri-
meiro conhecer os termos mais comuns deste mercado:

• Análise de dados (data analytics): termo genérico que abrange toda a 
área responsável por analisar os dados brutos, as tendências e extrair as 
conclusões para melhorar a tomada de decisão pela empresa[SHF15] 
[EEMW16]. Na próxima sessão daremos mais algumas dicas de como 
você pode iniciar a sua análise de dados.

• Big data: podemos definir como big data as bases de dados que possuem 
alto volume, grande variedade de dados (estruturados e não estrutura-
dos), alta velocidade, baixa veracidade e variação no volume de coleta.

• Business intelligence (BI): área responsável por analisar e reportar os 
dados históricos de forma organizada, visual e interativa para dar su-
porte na tomada de decisão. É o setor que faz análises descritivas (“O 
que aconteceu?”) e diagnósticas (“Por que aconteceu?”). A área de 
business intelligence geralmente conta com softwares especializados como 
o Tableau, o PowerBI[SHF17] e o Looker.

• Ciência de dados (data science): área responsável por utilizar algorit-
mos matemáticos, estatísticos e programação para fazer análises prediti-
vas (“O que vai acontecer?”) e prescritivas (“O que você deveria fazer 
para melhorar seu desempenho?”). Essa área também costuma utilizar, 
além dos dados existentes na empresa, fontes externas de informa-
ções para melhorar a precisão de seus algoritmos. Exemplos: análises 
de regressão (simples[SHF18] [EEMW19], multivariadas, logísticas) e 
árvores de decisão.

• Inteligência artificial (artificial intelligence): área de ciência de dados 
responsável por criar programas e algoritmos que simulam o nosso 
comportamento. A inteligência artificial surgiu nos anos 1950 com 
a revolução digital, e o seu propósito é criar máquinas que[SHF20] 
[EEMW21] “pensam como seres humanos”.

• Aprendizagem de máquina (machine learning): são técnicas de in-
teligência artificial que utilizam algoritmos para interpretar dados, 
reconhecer padrões e gerar resultados sem a necessidade de progra-
mação. Os algoritmos de aprendizado de máquina são “treinados” a 
partir[SHF22] [EEMW23] de dados previamente submetidos (bases 
de treino) e aprendem quais decisões devem ser tomadas. Exemplos: 
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algoritmos de busca no Google, segmentação e personalização de 
campanhas de marketing para clientes, recomendação de produtos e 
detecção de fraudes em cartões de crédito.

• Aprendizagem profunda (deep learning): técnica da aprendizagem na 
qual uma máquina é desenvolvida e ensinada a realizar tarefas de altís-
sima complexidade. O aprendizado profundo de máquina teve início 
com as redes neurais artificiais, inspiradas no funcionamento do cérebro 
humano, formadas por várias camadas de processamento e que simulam 
a forma de pensar dos neurônios. Para que sejam efetivos, os algoritmos 
de aprendizagem profunda precisam de uma quantidade imensa de dados 
(milhares ou até milhões) para que possam “treinar” consigo mesmos. 
Exemplos: reconhecimento de imagens, interpretação da fala, compreen-
são de textos escritos à mão e processamento de linguagem natural.

Como criar uma área de dados em sua empresa?

A análise de dados possui um potencial enorme de uso e pode levar a 
uma melhor tomada de decisão por parte dos empreendedores e aspirantes 
a pioneiros. No entanto, como em qualquer nova transformação que você 
queira fazer, jamais implemente uma técnica ou função sem conhecer o real 
benefício que ela pode trazer. Recomendamos quatro passos a serem seguidos 
na implantação de uma área de dados na sua companhia:

1. Organize o registro, coleta e armazenamento de dados de sua 
empresa: Esse é um must have para qualquer jornada. Por isso, trabalhe 
junto com seu time de TI visando obter dados precisos, consistentes, 
em tempo real, completos e granulares, fator primordial para que as 
empresas tomem melhores decisões de negócio. Como diz o ditado: 
“Garbage in, garbage out”.

2. Defina um caso de uso de negócio: toda jornada de sucesso deve 
ter início em um caso de uso de negócio, do contrário a área de dados 
jamais criará valor real e deixará de ser uma prioridade. Casos de uso 
comuns no início de uma jornada são: aumentar as vendas, otimizar 
campanhas de marketing, reduzir o churn de clientes e melhorar a pre-
visão de demanda para ajustar a operação.
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3. Defina as técnicas de análise de dados necessárias: a partir do 
caso de uso, defina quais as técnicas serão necessárias para que você 
atinja o seu objetivo. Sempre comece a jornada com objetivos mais 
simples, como descrever o passado e diagnosticar possíveis causas-
-raiz. Estando a par das causas do problema, siga com análises mais 
complexas, como as relacionadas à previsão de cenários e à recomen-
dação de ações. Lembre-se que modelos e algoritmos sempre pos-
suem trade-offs como “acurácia da predição x poder de explicação”, 
“bom ajuste x sobreajuste (overfitting)”, “utilização de variáveis com 
parcimônia x caixa-preta”. A rigor, sempre dê preferência a modelos 
que possam ser explicados, em detrimento dos que possuem enorme 
precisão. Tenha em mente que o passado não necessariamente ditará 
o que vai acontecer no futuro.

4. Defina as habilidades e as ferramentas que a equipe deve ter: 
após definir as técnicas, entenda quais são as habilidades e ferramentas 
que a equipe deve utilizar em um determinado caso de uso. No caso 
de análises mais descritivas, você precisará de pessoas que tenham fa-
cilidade em manusear bancos de dados para organizar e mostrá-los de 
forma organizada (analistas de business intelligence). Já no caso de análise 
de previsão de cenários, você terá de contar com cientistas de dados 
para implementar algoritmos que melhor se adequem à realidade do 
seu problema, desde análises de regressão até o aprendizado profundo 
de máquina (deep learning).

5. Integre as técnicas, as habilidades e as ferramentas para torna-
-las reutilizáveis e escaláveis: exercite a maturidade e o de com-
plexidade das análises do seu time por meio de aprendizados com 
casos de uso anteriores. Nas organizações mais maduras, é comum 
a existência de um chief analytics officer para dar o foco necessário à 
atuação da área de dados.

Netflix, de delivery de DVDs a líder no streaming de entretenimento

Quando se pensa em cases de sucesso no uso de dados como vantagem com-
petitiva, a Netflix é certamente uma das primeiras a serem lembradas. A empresa 
conseguiu ter sucesso justamente no ramo de entretenimento, uma indústria 
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que diziam não poder ser codificada através de dados e algoritmos. Em 2017, 
a Netflix apresentou a impressionante taxa de retenção de 93%, enquanto os 
desempenhos da Hulu e Amazon Prime foram de 64% e 75%, respectivamente.

Toda esta infraestrutura e cultura de dados não foi construída da noite para 
o dia, mas ao longo de muitos anos. A empresa fundada por Reed Hastings no 
ano de 1997 nasceu focada na entrega de DVDs. Sua primeira investida em dados 
aconteceu em seus primeiros anos, quando a companhia criou um sistema de 
recomendação de filmes cujo objetivo não era apenas melhorar a experiência de 
seus clientes, mas principalmente gerir melhor seus estoques de DVDs, princi-
palmente os que tinham relação com os lançamentos de novos títulos. Para que 
se tenha uma ideia, os lançamentos em locadoras tradicionais representavam 70% 
das locações, ao passo que na Netflix esse percentual era de apenas 30%.

Atualmente, a empresa se baseia na análise de dados para o funcionamen-
to de todos os seus níveis operacionais: seleção de vídeos para seus clientes, 
criação e seleção dos conteúdos que serão produzidos, direcionamento das 
suas campanhas de marketing e tomada de decisões que envolvem transações 
financeiras multimilionárias.

Todo o processo começa na coleta de dados: os filmes assistidos, a ex-
periência do telespectador ao assistir um filme (pausar[SHF24] [EEMW25], 
avançar e voltar as cenas), se o filme foi finalizado, a data e local, o dispositivo 
que está sendo utilizado, as avaliações e as buscas, entre outros. A Netflix che-
ga a capturar screenshots das telas para avaliar as características dos momentos 
críticos. Além da coleta de dados, a empresa também solicita feedbacks de seus 
usuários para aperfeiçoar seus algoritmos.

Com todos esses dados, a Netflix consegue criar perfis detalhados para 
seus mais de 150 milhões de usuários. Mais 75% das visualizações vêm de re-
comendações do seu algoritmo, cuja operação teve início há mais de 20 anos. 
De acordo com Joris Evers, diretor global de comunicações da companhia, 
“existem 33 milhões de versões diferentes de Netflix”. É o poder dos dados a 
serviço da melhor experiência para o consumidor.



As situações ganha-ganha são aquelas em que a empresa ganha mais di-
nheiro entregando produtos melhores com preços mais baixos. Elas se mos-
tram típicas de organizações com excelentes resultados no gerenciamento de 
projetos e o Scrum é o principal framework utilizado por essas empresas, como 
Google, Facebook e Spotify, entre outras.

O Scrum foi criado em 1993 por Jeff Sutherland e Ken Schwab para 
mudar, definitivamente, o processo de desenvolvimento de software no setor 
de tecnologia. Até 2005, o método mais utilizado era o método cascata, que 
consiste em um modelo de desenvolvimento sequencial em estágios distintos.

O método cascata funciona muito bem para a produção em massa e em 
projetos menos dinâmicos. Enquanto a tecnologia foi ganhando mais velo-
cidade e as demandas mais dinamismo, esse método ficou lento, imprevisível, 
atrasado e, em geral, nunca resultava em produtos que as pessoas queriam ou 
estavam dispostas a pagar.

Em 1993, para superar essa falha, Sutherland criou o Scrum, um framework 
autocorretivo, evolucionário e adaptativo. A origem do Scrum está no Sistema 
Toyota de Produção e no ciclo OODA da aviação de combate. O Sistema 
Toyota de Produção (TPS, na sigla em inglês) foi criado por Taiichi Ohno 
e Eiji Toyoda – da Toyota – com base nos pilares just-in-time (ou produção 
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enxuta) e jidoka (ou automação com um toque humano). A partir desses pila-
res, o TPS promoveu um grande aumento de produtividade e eficiência nos 
processos de produção automobilística e, posteriormente, possibilitou outros 
frameworks, como o Scrum, a utilizar seus conceitos fundamentais adaptados 
para a nova economia. Já o ciclo OODA – Observar, Orientar, Decidir, Agir 
– foi criado pelo coronel da força aérea americana John Boyd para ser um 
sistema de aprendizagem, um método de tomada de decisões, em cenários 
de extrema incerteza. O OODA mostra como a agilidade nas decisões pode 
superar oponentes mais fortes.

Esses dois sistemas, somados a priorização de atividades, reuniões breves 
diárias, sprints periódicas (explicaremos o conceito mais a frente), empo-
deramento da equipe, conceitos de aprimoramento contínuo e produtos 
minimamente viáveis para obter feedback imediato dos consumidores, fazem 
do Scrum, hoje, o principal framework de desenvolvimento de softwares e de 
startups. Isso se deve ao fato do Scrum também se basear na metodologia ágil, 
um modelo e filosofia que propõe alternativas à gestão tradicional de pro-
jetos. Ela tem a função de aprimorar o processo de desenvolvimento de um 
produto ou serviço em métodos enxutos, como bem descrito em A startup 
enxuta, de Eric Reis.

O nome Scrum deriva do método de reinício de jogada no rúgbi, no qual 
os jogadores dos dois times se juntam com a cabeça abaixada e se empurram 
com o objetivo de ganhar a posse de bola. Isso se dá porque um dos principais 
conceitos do Scrum é justamente o alinhamento, feito através das cerimônias 
previstas na metodologia.

O Scrum prevê os seguintes passos:
1. Planning
2. Daily
3. Review
4. Retrospective

Para começar o processo, define-se um período fixo de uma a quatro 
semanas, denominado sprint. Esse tempo refere-se justamente a uma “corrida 
de velocidade”, pois é o prazo que a equipe tem para planejar, priorizar e 
executar as atividades, entregando valor e melhorando o processo até o fim 
desse período.
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O início de toda sprint é feito com todos do time em uma reunião 
de planejamento, ou planning, em que o product owner, o dono/gerente do 
produto, explica, através de user stories, o que deve ser feito para atender à 
necessidade do cliente, seja ele um stakeholder interno ou externo e qual a 
ordem de prioridade dessas “pendências do produto”.

Essas stories são estimadas de acordo com seu nível de dificuldade, uti-
lizando-se, muitas vezes, a escala de Fibonacci. Frequentemente, usa-se a 
escala de Fibonacci porque ela está em todos os lugares. É como a natureza 
se desenvolve e os números na sequência de Fibonacci se distanciam de 
forma suficiente para que possamos sentir facilmente a diferença entre um 
número e outro.

Após a estimativa da dificuldade de cada uma das atividades, são selecio-
nadas as stories com maior prioridade que caibam dentro dos pontos da sprint. 
Tais pontos são as somatórias de todos os estimados anteriormente e men-
surados em todas as sprints para se chegar à velocidade de execução do time. 

Então, a equipe de desenvolvimento discute e elabora, através de tasks, o 
“como” ou quais as atividades precisam ser executadas para finalizar aquela 
user story, considerada como uma entrega de valor. Fazer pela metade não é 
fazer. Portanto, o esforço do time deve ser canalizado na conclusão de cada 
uma das user stories antes do fim da sprint.

Para que o time se mantenha alinhado, diariamente todos fazem uma 
reunião de até 15 minutos, denominada de daily, em pé, para que seja mais 
rápida e objetiva, respondendo a apenas três perguntas:

1. O que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o sprint?
2. O que você vai fazer hoje para ajudar a equipe a concluir o sprint?
3. Que obstáculos a equipe está enfrentando?

Com esse ritual, diariamente, os membros da equipe são colocados a par 
do progresso da sprint – e, assim como no rúgbi, atuam em conjunto, remo-
vendo obstáculos e ajudando os colegas, rumo a um objetivo comum. Ao final 
de toda sprint, a equipe de desenvolvimento (junto aos stakeholders, se possível) 
reúne-se para demonstrar o que foi feito nesse período e receber feedbacks. 
Esse passo é denominado “Review”.

Em seguida, surge a chamada “Retrospective”, o momento que garan-
te a melhoria constante do processo de desenvolvimento, em que os todos 
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participantes elencam os pontos bons e ruins dessa “sprint” e estipulam planos 
de ação para melhorar esse processo já na próxima sprint e – eventualmente – 
conseguir fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Por fim, realiza-se 
novamente a planning, que é tanto o fim do ciclo anterior quanto o começo 
de nova sprint, estimando-se os pontos e priorizando as atividades, o planeja-
mento do “como”, e assim por diante.

O fluxograma a seguir demonstra o ciclo OODA – Observar, Orientar, 
Decidir, Agir – criado por John Boyd. No primeiro nó (Observar), coletamos 
e utilizamos todas as informações disponíveis, sejam elas através do conheci-
mento implícito e de circunstâncias quanto de feedbacks de ações anteriores 
feitas ao longo do ciclo. Por essa razão, o “Observar” é o começo e o fim 
do ciclo, assim como a planning. Após tal etapa, nas palavras do próprio John 
Boyd, precisamos “ter uma imagem em nossa cabeça, a qual chamamos de 
orientação. Então temos que tomar uma decisão sobre o que vamos fazer, e 
então implementar a decisão… Então olhamos para a ação [resultante], mais 
nossa observação, e arrastamos novos dados, nova orientação, nova decisão, 
nova ação, ad infinitum”.

Ciclo OODA de John Boyd

Como se pode notar, o Scrum é o framework inspirado nas melhores téc-
nicas de negócios e também militares, com uma grande base científica e em-
pírica para auxiliar na execução e na gestão de equipes de desenvolvimento 
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de software. Não é à toa que grandes empresas de tecnologia, como Google, 
Facebook e Spotify, entre outras, utilizam e obtêm muito sucesso através 
desse framework.

No entanto, apesar de originalmente ter sido concebido para ajudar 
equipes no processo de desenvolvimento de software, o poder do Scrum foi 
percebido por outros gerentes de projetos como um framework extremamente 
poderoso na gestão de projetos de modo geral. O motivo por que funciona é 
simples. Sutherland olhou a forma como as pessoas realmente trabalham, em 
vez de como elas dizem que trabalham. “O Scrum pergunta por que leva tanto 
tempo e tanto esforço para as coisas serem feitas, e porque somos tão deficien-
tes para perceber quanto tempo e esforço algo vai exigir”.

O Scrum acolhe a incerteza e a criatividade. Coloca uma estrutura em 
volta do processo de aprendizagem, permitindo que as equipes avaliem o que 
já criaram e, o mais importante, de que modo o criaram. A estrutura do Scrum 
busca aproveitar a maneira como as equipes realmente trabalham, dando a elas 
as ferramentas para se auto-organizar e, sobretudo, aprimorar rapidamente a 
velocidade e a qualidade de seu trabalho.

Em essência, o Scrum tem como base uma ideia simples: ao começar um 
projeto, por que não fazer paradas regulares para verificar se o que está sendo 
feito está seguindo na direção certa, e se, na verdade, os resultados são os que 
as pessoas desejam? Por que não verificar se existem maneiras de aprimorar a 
forma como se está trabalhando para obter resultados melhores e executados 
mais rapidamente, e quais seriam os obstáculos que impedem as pessoas de 
obtê-los? Isso é chamado de ciclo de “inspeção e adaptação”. 

A seguir, apresentamos um caso em que o Scrum foi fundamental para 
uma mudança de paradigma (trecho retirado do livro Scrum, de Jeff Sutherland):

Eelco, um amigo de Sutherland, contou em um jantar que tinha 

decidido reformar a casa – completamente, do chão ao teto. 

Ele disse que mexeria em todos os aposentos, mudaria a fiação, 

instalaria novos aparelhos, pintaria tudo. E o trabalho levaria 

apenas seis semanas.

Ele decidiu fazer os operários trabalharem como uma equipe 

Scrum. Ele tinha projetos semanais para colocar na coluna “Fei-

to”, e, no trailer do empreiteiro, estacionado na frente do jardim, 
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havia um quadro Scrum cheio de post-its listando as tarefas. Todas 

as manhãs, ele se reunia com carpinteiros, eletricistas, encanado-

res e quem quer que fosse necessário para o sprint daquela sema-

na e repassava o que tinha sido feito no dia anterior, o que fariam 

naquele dia e quais eram os obstáculos no caminho.

Eelco contou que isso fez com que eles pensassem e se comuni-

cassem sobre o projeto de um modo diferente do que pensavam 

antes. Os encanadores e os carpinteiros conversaram sobre como 

um poderia ajudar o outro a trabalhar mais rápido. A falta de 

material foi detectada antes que sua ausência fizesse a obra parar. 

Mas ele me contou que o que as reuniões diárias conseguiram 

mesmo foi acabar com as dependências. 

Em qualquer trabalho de construção, passa-se um tempo enorme 

aguardando que uma parte do trabalho seja concluída antes que 

outra possa começar, e, em geral, essas fases envolvem diferentes 

conjuntos de habilidades – instalação elétrica e colocação de ges-

so, por exemplo. 

A reunião diária colocou todas essas pessoas em uma sala onde elas 

rapidamente descobriram como poderiam trabalhar juntas como 

uma equipe. Não eram mais indivíduos com habilidades separadas, 

mas uma equipe tentando levar uma casa para a coluna de “Feito”.

E funcionou. Seis semanas depois, o projeto estava pronto. Eelco 

e a família voltaram para casa. A vida era boa. Quando ele me 

contou isso, fiquei surpreso, mas o parabenizei por ter conse-

guido ótimos empreiteiros. “Mas, olha só”, disse ele, então, “a 

história não acaba aí”. 

Ao final do quarteirão da casa dele, um vizinho queria fazer uma 

reforma praticamente igual. Os dois moravam em uma parte an-

tiga da Holanda, e a casa deles tinha sido construída exatamente 

na mesma época, com uma planta exatamente igual. O vizinho 

viu o excelente trabalho que os empreiteiros tinham feito na casa 

de Eelco e imaginou que conseguisse repetir a mágica. 
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Os mesmos trabalhadores foram contratados, mas, daquela vez, 

eles levaram três meses para concluir o projeto. Os mesmos tra-

balhadores. O mesmo tipo de casa. O mesmo trabalho. O dobro 

do tempo e, é claro, o dobro do custo. A única diferença foi que 

o vizinho não usou o Scrum. 

Os problemas que o Scrum força a aparecerem logo no início não 

foram descobertos até que já fosse tarde demais. As pessoas não se 

coordenaram entre si do mesmo modo e foram obrigadas a espe-

rar que alguém terminasse um trabalho para poderem começar 

o seu. O vizinho acabou gastando o dobro do que Eelco, com 

a maior parte do custo pago para as pessoas esperarem outras 

concluírem a sua parte.

Como este tema ajuda a sociedade em ser pioneira

O Scrum é uma poderosa metodologia que auxilia no gerenciamento de 
projetos, cada vez mais abrangentes, e não somente voltados para tecnologia. 
No entanto, como sua base é no setor de tecnologia, aqueles que entendem e 
praticam o Scrum no gerenciamento de projetos conseguem, ao mesmo tem-
po, trazer melhoras de produtividade, cultura e ambiente.

É justamente essa cultura e eficiência que tornam as empresas líderes de 
seus setores, sendo elas startups ou não. O que o Scrum faz é alterar o modo 
como você pensa sobre o tempo, enxergando as sprints como pequenos ciclos 
onde se cria valor.

Cada sprint é uma oportunidade de fazer algo totalmente novo, a cada dia, 
uma chance de se aprimorar. O Scrum encoraja uma visão holística do mun-
do. A pessoa que se compromete com isso passará a valorizar cada momento 
como um ciclo recorrente de fôlego e de vida.

Além disso, o Scrum alinha os interesses de todos: os membros da equipe, o 
Scrum master, o product owner, o cliente e a empresa. Todos trabalham em direção 
ao mesmo objetivo e com a mesma visão: entregar valor de verdade o mais rápido 
possível. Empresas pioneiras sempre se encontram em situações ganha-ganha, em 
que a empresa ganha mais dinheiro entregando produtos melhores com preços 
mais baixos, e o Scrum é a engrenagem fundamental para que isso aconteça.



Neste artigo, iremos falar sobre uma das metodologias mais colaborativas 
de inovação, o open innovation. Esse modelo de inovação vem transformando 
muitas empresas – e transformará cada vez mais. 

O termo open innovation foi proposto por Henry Chesbrough em seu 
livro Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Techno-
logy, publicado em 2003. Além do doutorado pela Universidade de Berkeley, 
Chesbrough acumulou experiência gerindo uma empresa de inovação no 
Vale do Silício. Tal vivência o ajudou a observar os processos colaborativos 
que existiam entre as empresas e os parceiros externos. Ao realizar seu PhD 
por Berkeley, Chesbrough tinha a intenção de tentar aproximar o mundo 
acadêmico do dia a dia real das empresas.

Em sua obra, Chesbrough descreve que o modelo de inovação aber-
ta é o uso de fluxos de conhecimento internos e externos para acelerar 
a inovação interna e expandir os mercados para o uso externo de ino-
vação, respectivamente. Sem dúvida, esse modelo traz benefícios para 
todos. A empresa consegue trazer novas ideias e projetos a baixo custo 
e de forma mais rápida. Assim, os demais parceiros que contribuíram 
nos projetos ganham autonomia e escala. O mercado como um todo 
também sai ganhando com mais inovação a disposição. Para pequenas 
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empresas e start ups, essa abertura das grandes empresas é uma excelente 
oportunidade de crescimento.

Closed innovation

Para entender um pouco melhor sobre o open innovation, vale enten-
dermos antes sobre o closed innovation. Em um modelo de closed innovation, a 
empresa gerencia e controla todas as etapas do processo de inovação, desde 
a criação, passando pelo desenvolvimento, até o lançamento do produto no 
mercado. Nesse modelo, a empresa pode controlar melhor a qualidade e man-
ter sigilo dos processos, porém existem pontos negativos relevantes. Além dos 
custos serem mais altos, os processos de pesquisa e desenvolvimento demoram 
muito tempo, e o risco de lançar um produto com uma maior taxa de rejei-
ção do mercado é maior. Um brainstorming no modelo de closed innovation traz 
resultados mais engessados e singulares do que em um modelo de open innova-
tion. Afinal, as ideias vêm de um levantamento interno, realizado somente por 
pessoas de uma mesma cultura organizacional. A ilustração explica melhor a 
diferença desses dois modelos de inovação:

Fonte: https://www.viima.com/open-innovation.

Agora que entendemos a principal diferença dos dois modelos e vimos 
as vantagens e desvantagens do modelo de closed innovation, voltemos ao open 
innovation. Existem diversas maneiras para implementar uma metodologia 
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de open innovation em um determinado negócio. As mais conhecidas são o 
crowdsourcing e o co-creation.

O crowdsourcing ocorre quando uma empresa obtém ideias e conteúdo 
através de contribuições de diversas pessoas. Normalmente, são criados de-
safios para que os participantes resolvam; e, com base nessas contribuições, 
as empresas desenvolvem novos produtos e serviços ou até melhorias nos já 
existentes. Tais desafios podem ser, inclusive, premiados.

O co-creation convida pessoas de fora da empresa (fornecedores, funcio-
nários, admiradores e clientes) a contribuir para a invenção ou a melhoria de 
produtos ou serviços. A diferença entre o cocreation e o crowdfunding é que, ge-
ralmente, os participantes do primeiro não apenas compartilham as vantagens 
da inovação, mas também os resultados financeiros obtidos.

Hackathons são os eventos normalmente organizados por desenvolvedo-
res, programadores, designers e demais pessoas que trabalham com tecnologia 
com o intuito de trocarem experiências e acharem novas soluções para seus 
projetos. Os eventos, apelidados de maratonas, podem durar um dia ou, até 
mesmo, um fim de semana. Não necessariamente são focados apenas em tec-
nologia. O objetivo sempre é desenvolver novas habilidades e trazer mais 
conhecimento aos projetos de suas empresas, além, claro, do networking com 
pessoas de outras áreas.

Para as empresas que estão começando ou que ainda não têm um modelo 
de open innovation em atividade, existem alguns sites muito interessantes que 
valem ser divulgados:

• www.ideo.com – portal global que reúne engenheiros, empre-
endedores, designers, pesquisadores etc. Dentro dele, é possível 
encontrar diversas ferramentas, como o Open IDEO, uma plata-
forma de inovação social em que qualquer pessoa pode ajudar a 
desenvolver projetos, opinar e avaliar. Outra ferramenta é o IDEO 
Colab, uma plataforma que reúne diversos setores, como os de 
machine learning, quantum computing, future of work, future of cities, ali-
mentos, mobilidade, saúde e energia, entre outros. O objetivo do 
IDEO Colab é identificar tecnologias e protótipos e desenvolver 
soluções para o mercado.

• www.crowdtest.me – plataforma que ajuda as empresas a testarem seus 
produtos antes de os lançarem. Existem vários planos que as empresas 
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pagam para que testadores freelancers avaliem seus produtos. Diversas 
empresas de renome utilizam a Crowdtest antes de continuarem com 
o lançamento de seus produtos no mercado.

• www.utest.com – uma das maiores plataformas on-line de testadores 
freelancers do mundo. Faz um trabalho similar à Crowdtest, porém é 
mais focada em softwares e aplicativos.

• www.kaxola.com – plataforma brasileira em que as pessoas podem ex-
por suas ideias e encontrar investidores. O site conta também com uma 
parte para que as empresas possam cadastrar desafios e reunir diversas 
ideias para solucioná-los. 

Convém analisar internamente as necessidades de se implementar o 
open innovation em sua empresa. Por isso, é importante responder a estas 
duas perguntas:

• Qual seu objetivo com o open innovation? 
• Para seu negócio, você precisa de ideias externas para desenvolver um 

projeto interno e/ou é o caso de ajudar empresas externas em seus 
projetos?

A implementação do open innovation nos negócios traz muitos benefícios. 
Destacamos alguns deles a seguir.

Redução de custos

Desenvolver novos produtos ou projetos envolve capital humano, tempo 
e dinheiro. E, segundo um estudo realizado pelo MIT Sloan em conjunto com 
Stanford University e divulgado pela National Bureau of Economic Research 
em 2018, o custo de inovar vem crescendo cada vez mais, principalmente pelo 
fato de que está cada vez mais difícil ter e achar novas ideias. O estudo pode 
ser visto no link https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/new-ideas-
-are-getting-harder-to-find-and-more-expensive

O open innovation é uma alternativa para a redução de custos pelo simples 
fato de ser possível, por meio dele, dividir a função de inovação com colabo-
radores externos. Além disso, o desenvolvimento de novas ideias fica muito 
mais fácil, trazendo conhecimento do ambiente externo.
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Aumento na aceitação

O risco de produzir algo que seja rejeitado pelo mercado é reduzido 
com o open innovation. Isso acontece porque, com a integração de novos co-
laboradores, que têm diferentes visões, formas de pensar e vêm de culturas 
organizacionais diversas, o conhecimento a respeito de um determinado 
mercado é ampliado. Em vez de o produto final ter o viés de uma cultura 
organizacional específica, ele é testado por diversas pessoas ao longo de seu 
desenvolvimento, tendo mais probabilidade de alcance e aceitação quando 
do lançamento ao mercado.

Agilidade na entrega

Pequenas empresas, como start ups, normalmente conseguem ter 
mais foco em suas entregas, reduzindo o tempo de processo. No entan-
to, por terem menos acesso a recursos, sofrem em conseguir levar seus 
projetos adiante. Já as grandes empresas têm mais recursos disponíveis, 
porém são mais lentas nos processos. Uma integração de open innovation 
ajuda a reduzir o tempo de processo nas grandes empresas e facilita o 
acesso a recursos para as pequenas, por combinar esses fatores no desen-
volvimento do produto.

Incentivo à inovação interna

O open innovation pode ser um bom início para que grandes empresas 
inovem e até se reergam. A integração com outros players e colaboradores 
ajuda a criar uma cultura de inovação nas empresas e, dessa forma, incentivar 
o desenvolvimento de novos projetos e produtos.

Melhoria em produtos já existentes

Produtos que já estão no mercado estão sempre sujeitos a melhorias. 
O open innovation pode ajudar as empresas a desenvolverem novas versões 
de seus produtos, pois é um processo que nunca cessa e está em constante 
busca por melhorias.
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Muitas vezes, o custo para se desenvolver um novo produto é mais alto 
que aperfeiçoar algo já criado. Além disso, o efeito é ainda mais benéfico para 
a empresa – inclusive, para o consumidor final. 

Troca de conhecimento

O open innovation promove o networking entre os profissionais e grandes 
empresas, start ups e demais colaboradores. Isso possibilita uma troca de co-
nhecimento muito positiva para todos os envolvidos.

Open innovation nas empresas

Hoje, algumas das maiores empresas do mundo reinventaram-se gra-
ças à colaboração de terceiros, por meio de um processo de open innovation.  
A seguir, alguns exemplos emblemáticos.

• Apple: diversos componentes dos produtos vendidos pela Apple fo-
ram desenvolvidos por colaboradores externos. Tecnologias como a 
biometria, a tela sensível ao toque e a bateria dos seus Iphones são 
fabricados por terceiros. Até mesmo a montagem dos produtos é feita 
fora (apple.com).

• Bayer: a empresa químico-farmacêutica criou uma plataforma 
para que colaboradores de todo o mundo possam se conectar e 
ajudar no desenvolvimento nas áreas de agricultura e saúde (inno-
vate.bayer.com).

• Lego: a famosa empresa dos bloquinhos também é adepta do open in-
novation. A empresa criou um site no qual os usuários podem compar-
tilhar suas ideias de design de brinquedos, e tudo pode ser transformado 
em produtos reais e entrar no mercado. Para participar, basta visitar a 
plataforma e criar sua ideia. Quando o número de supporters excede 
10.000 curtidas, a empresa avalia a possibilidade de desenvolvimento 
do produto. Um exemplo de produto criado com base nesse programa 
é o Lego da série The Big Bang Theory (https://ideas.lego.com/).

• Natura: maior organização do setor de beleza no Brasil, promove 
desde 2016 o Cocriando Natura, um programa aberto ao mercado, 
em que a empresa incentiva o desenvolvimento de novos produtos e 
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projetos (http://cocriando.natura.net/). Qualquer pessoa pode parti-
cipar e expor suas ideias, que podem ser reconhecidas e desenvolvidas 
pela Natura. Outro projeto é o Natura Campus, um espaço de cola-
boração e construção de relacionamento com instituições de ciência 
e tecnologia, empresas e empreendedores. Ele permite que todos co-
laborem para a geração de inovação e valor compartilhado (http://
www.naturacampus.com.br/). 

Não são apenas as grandes empresas que procuram no open innovation 
uma forma de inovar. Pequenas empresas cada vez mais têm procurado estar 
fisicamente próximas a outras empresas, colaboradores e até concorrentes, 
absorvendo e trocando ideias e informações. Os coworkings têm sido grandes 
aliados do open innovation. Tais relações ajudam as empresas a se completarem 
e desenvolverem produtos e serviços até então impensados.

Um dos cases mais interessantes do Brasil foi a idealização do Cubo pelo 
Banco Itaú em parceria com a Redpoint Eventures. Criado em 2015, o pro-
jeto Cubo visa a conectar start ups e grandes empresas com o objetivo de 
estimular o ecossistema de empreendedorismo.

O Cubo é um local de excelente oportunidade para vários perfis. Em-
preendedores aproveitam para fazer networking, promover seu negócio e par-
ticipar de cursos e eventos; investidores conhecem projetos e start ups para 
investir; e mentores podem aprender mais sobre as tendências do mercado e 
contribuir com conhecimento. O espaço também é aberto a universidades, 
grandes empresas e estudantes.

Pioneirismo e inovação

Reinventar-se é um trabalho quase que diário para as grandes empresas, 
principalmente as inseridas nos setores tradicionais da economia. Manter-se 
competitivo e sustentável em um mercado que muda a cada dia não é simples. 
O grande objetivo das empresas é tentar estar sempre à frente da concor-
rência, trazendo novidades para o mercado. Os métodos de open innovation 
ajudam essas empresas a se destacar e criar produtos e serviços disruptivos. 
Quanto mais ideias e feedbacks as empresas têm, mais fácil fica o desenvol-
vimento de novos produtos ou melhorias nos já existentes. Uma empresa 
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pioneira é aquela que abre caminho para o novo, cujo único objetivo consiste 
em fornecer aos clientes os melhores produtos do mercado.

Diríamos que, se Soichiro Honda (fundador da Honda) não tivesse 
ouvido que os clientes estavam cansados de pedalar, ele não teria decidido 
instalar um motor na bicicleta. E, hoje, não seria o maior fabricante de 
motos do mundo.



“Se você não para onde está indo, você pode não chegar lá.”

 (Yogi Berra)

A metodologia ágil tem se tornado uma opção cada vez mais utilizada 
pelo mercado. Empresas, startups e qualquer outro tipo de organização pes-
quisam e implementam essa nova forma de trabalho em seus departamentos. 
Metodologias como o scrum, kanban e lean oferecem rapidez, eficiência e fle-
xibilidade acentuadas, permitindo que mudanças de prioridades sejam facil-
mente acomodadas pelas equipes de trabalho.

No entanto, a metodologia ágil não dita a direção que uma empresa 
deve seguir. A missão é o grande mote dos fundadores e empreendedores 
para transformar suas ideias pioneiras em realidade. Por exemplo, a missão 
do Google é “organizar as informações do mundo e torná-las mundialmen-
te acessíveis e úteis”.

Quando as startups iniciam a sua jornada, a missão da empresa é comu-
nicada diretamente pelos fundadores, que organizam os esforços da equipe na 
resolução dos problemas mais urgentes da startup. 

No entanto, esta tarefa fica cada vez mais difícil ao passo que a compa-
nhia começa a crescer.

Transforme ideias 
em ações e atinja o 
sucesso com OKRs

Eduardo Miki Watanabe 
Graduado em engenharia mecânica pela Poli-USP e com MBA 
pela Tuck School of Business, Eduardo iniciou sua carreira em 
consultoria e atualmente atua como gerente de Inteligência 

Artificial e Analytics na QMC Telecom.
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Evoluir é uma tarefa extremamente árdua. Sair de dezenas para centenas 
de colaboradores em poucos meses traz problemas de comunicação e de ma-
nutenção da cultura, e também a falta de alinhamento dos esforços a serem 
feitos entre os diversos departamentos e funções da empresa. Esses problemas 
podem, inclusive, levá-la ao fracasso.

Estes são alguns dos problemas que o OKR resolve. OKR é a abrevia-
ção de Objetivos e Resultados-chave (Objectives and Key Results, em inglês), 
uma metodologia de gestão que visa garantir que os esforços e recursos da 
empresa estejam todos alinhados e focados em resolver os seus problemas 
mais urgentes.

Esta não é uma metodologia nova. Ela foi baseada na Gestão por Objeti-
vos (MBO – Management By Objectives, em inglês) de Peter Drucker, e surgiu 
nos anos 1970 na Intel sob a liderança de Andy Groove. Acabou se tornando 
famosa por ter sido implementada no Google através de John Doerr, autor do 
livro Avalie o que importa (Measure what matters, em inglês).

Afinal, o que é OKR?

A metodologia OKR é composta de duas partes: os objetivos e os resul-
tados-chave. Objetivo é simplesmente o que se deseja atingir. Um objetivo 
bem elaborado é composto de uma frase qualitativa e inspiradora, algo que 
faça a liderança e os colaboradores se levantarem empolgados da cama todos 
os dias. Ele possui um prazo específico para ser atingido, geralmente um ano 
ou um trimestre, e é orientado para a ação mediante critérios claros. Um ob-
jetivo é a missão da empresa para um período determinado.

Os resultados-chave mensuram como este objetivo será atingido. Re-
sultados-chave efetivos são métricas específicas e que possuem um prazo de 
término; são agressivas, mas realistas. Devem ser simples em sua maioria, iden-
tificáveis e verificáveis. Se os resultados-chave forem atingidos, eles necessa-
riamente levarão ao cumprimento do objetivo.

Apesar de simples, OKRs não são fáceis de serem implementadas com 
sucesso. Como líder, pense e discuta bastante quais serão os objetivos de sua 
empresa, pois elas irão direcionar os esforços de toda organização pelos pró-
ximos meses. Elas conectam diversos departamentos, trazendo unidade para 
toda a empresa.
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Tome cuidado para não traçar OKRs que cubram somente algumas áreas 
da empresa. Por exemplo, a Ford, nos anos 1970, atingiu todos os seus obje-
tivos de velocidade, lançamento, eficiência e custo, mas ao custo de variáveis 
que não foram especificadas como segurança, comportamento ético e repu-
tação da marca. 

A seguir, um exemplo de OKR:
• Objetivo: melhorar a satisfação de nossos clientes;
• Resultado-chave 1: atingir NPS acima de 8.0;
• Resultado-chave 2: registrar, pelo menos, 1000 respostas na pesquisa 

anual de satisfação;
• Resultado-chave 3: conduzir 50 entrevistas telefônicas com os clien-

tes premium;
• Resultado-chave 4: conduzir 15 entrevistas com clientes recém-can-

celados;
• Resultado-chave 5: apresentar um plano de ação com 10 melhorias 

para o próximo trimestre.

Quais os benefícios do OKR?

OKRs é um método que a cada dia ganha mais notoriedade no mundo 
corporativo. Para startups, OKR é uma ferramenta de sobrevivência no cum-
primento dos objetivos de curto prazo. Para uma empresa em ritmo acelerado 
de crescimento, OKRs são o idioma ideal. Por fim, para as empresas multina-
cionais, OKRs permitem o trabalho colaborativo entre os departamentos e 
incentivam todos os colaboradores a se desenvolverem.

Além do Google, empresas como a Adobe, a Amazon, a Dell, o Dropbox, 
a Intel, a Netflix, o Spotify e o Uber adotaram a metodologia, já que o OKR 
traz quatro superpoderes para a sua companhia: foco, alinhamento, acompa-
nhamento e “ir além”.

Superpoder 1: foco e comprometimento com prioridades

O primeiro superpoder dos OKRs é habilidade de fazer toda a empresa 
focar nas iniciativas que realmente importam, diferenciando as primárias das 
secundárias, que não devem ser priorizadas no momento. Mais do que isso, o 
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OKR faz com que toda a liderança se comprometa com os resultados pelos 
próximos três meses, forçando-os a fazer escolhas difíceis.

Este processo não deve ser forçado pela liderança. Geralmente, as ideias 
mais poderosas vêm dos colaboradores que estão na operação cotidiana. In-
vente um processo no qual os próprios colaboradores criem a sua versão 
inicial ou tenham a oportunidade de dividir suas opiniões no que será o 
próximo ciclo de OKR. Quando os colaboradores não são ouvidos, o com-
prometimento deles não é atingido.

Lembre-se sempre: “menos é mais”. A rigor, defina de três a cinco objeti-
vos para cada nível de liderança por ciclo. Cada objetivo deve ter, no máximo, 
cinco resultados-chave a serem cumpridos.

Tão importante quanto comunicar o “o quê” é informar o “porquê”. 
Para usufruir de todos os superpoderes do OKR, líderes precisam comunicar 
os motivos pelos quais os OKRs foram escolhidos para aquele ciclo, e de que 
maneira esses objetivos se relacionam com a missão da empresa. Não se limite 
a dizer os OKRs apenas no início do ciclo: crie e mantenha um ritual de 
repetição dos objetivos e resultados-chave ao longo do período para garantir 
que todos os colaboradores de sua empresa os entenderam.

Superpoder 2: alinhamento e trabalho em equipe

Uma condição necessária para que os OKRs gerem alinhamento é a 
transparência. Os objetivos e resultados-chave de todos os colaboradores, in-
clusive do CEO, devem ser divididos com toda a organização. Não esqueça: 
transparência gera colaboração.

Dessa forma, os colaboradores conectarão seus objetivos com a estratégia 
da organização, identificarão interdependências e coordenarão esforços entre 
equipes. Uma boa prática é ter uma parte dos indicadores vindos da liderança 
(de cima para baixo), e os demais gerados pelos próprios colaboradores (de 
baixo para cima). No entanto, nunca force objetivos: o processo que define 
objetivos e resultados-chave deve ser negociado, nunca coercitivo.

Essa abordagem cria um ambiente saudável de OKR. Objetivos cas-
cateados de “cima para baixo” são mais bem compreendidos. Já os ob-
jetivos “de baixo para cima” fomentam a inovação e o engajamento dos 
colaboradores.
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Superpoder 3: acompanhamento para o senso de dono

O que não é medido não pode ser gerenciado. Acompanhar regularmen-
te os resultados-chave é um dos maiores benefícios que os OKRs trazem. Te-
nha uma rotina que lhe permita acompanhar de forma linear o desempenho 
de cada objetivo, sem que haja julgamentos sobre os resultados.

Este acompanhamento deve ter dois componentes: um objetivo, que 
utiliza um sistema de classificação das métricas, e um subjetivo, para que o 
responsável seja capaz de trazer mais informações sobre o resultado. Afinal 
de contas, um desempenho ruim pode estar escondendo um grande esforço 
por parte do time.

Incentive a autoavaliação e autorreflexão ao final de cada ciclo de OKR. 
Essa é a melhor maneira de criar um espírito de dono e amadurecer cada co-
laborador para que ele possa desempenhar suas funções com mais autonomia. 
Alguns exemplos de perguntas que podem ser feitas:

• “Atingi os meus objetivos?”;
• “O que aprendi neste ciclo?”;
• “Se eu pudesse reformular meu objetivo, o que faria de diferente?”.

Superpoder 4: “ir além”

Os OKRs, quando definidos e acompanhados da forma correta, in-
centivam a todos os colaboradores a irem além dos objetivos traçados. Para 
garantir que seu time tenha a possibilidade de avançar, o Google define 
seus OKRs em duas categorias: objetivos comprometidos, relacionados ao 
desempenho de seus produtos (vindos de “cima para baixo”), e objetivos 
inspiradores, estes mais abstratos e arriscados, e que fomentam os colabo-
radores a tentar, errar e aprender. Portanto, tenha OKRs inspiradores e 
ouse não os cumprir. Se você dá a liberdade aos colaboradores para que 
cometam erros, novos limites são alcançados e novas ideias e inovações 
serão geradas na empresa.

Um ciclo típico de OKR funciona da seguinte forma:
• Quatro a seis semanas antes do primeiro trimestre (outubro): a 

liderança da empresa se reúne para realizar um brainstorm de objetivos 
para o ano e para o trimestre;
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• Quinze dias antes do trimestre (dezembro): a liderança informa os 
OKRs do ano e do primeiro trimestre para todos os colaboradores.  
A comunicação deve conter tanto o OKR da empresa quando os 
OKRs de cada C-level;

• Início do trimestre: baseado nos OKRs da empresa, cada time de-
senvolve seu próprio OKR e o apresenta para seu time na reunião 
semanal;

• Primeira semana do trimestre: baseados no OKR do time, cada 
colaborador desenvolve seu OKR pessoal para ser apresentado na reu-
nião semanal;

• Durante o trimestre: o desempenho em relação aos OKRs é apre-
sentado. Cada colaborador discute os seus objetivos e se há a necessi-
dade de fazer alguma revisão. Se for conveniente, os gestores devem se 
reunir individualmente com cada membro de seu time para discutir 
eventuais dificuldades e guiá-lo para que possa encontrar caminhos 
que levem a solução de um eventual problema;

• Fim do trimestre: colaboradores fazem sua autoavaliação e autor-
reflexão e enviam os resultados aos seus gestores. Gestores iniciam o 
processo de definição dos OKRs do próximo trimestre.

Como implementar um OKR na minha empresa

Como em qualquer mudança, os OKRs levarão tempo para surtirem 
efeito e serem incorporados a cultura de uma empresa. Se você deseja imple-
mentar esta metodologia na sua companhia, seja paciente com os erros que 
acontecerão e se comprometa com o processo. Uma organização pode levar 
de quatro a seis ciclos até absorver completamente um OKR.

No entanto, para reduzir o risco de implementação desta metodologia, 
deixe claro qual é a “dor” que sua empresa quer resolver com a implementa-
ção do OKR. Jamais inicie a implementação de uma metodologia somente 
porque ela está em voga.

Na prática, inicie somente com o OKR da empresa e o faça com que ele 
seja o exemplo para toda a empresa. A cada ciclo, proceda com o seu cascate-
amento para cada nível da empresa até chegar ao colaborador. Por fim, defina 
um time independente das outras áreas para gerir este processo.
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Estudo de caso: Google e OKR, o casamento perfeito

“OKRs nos ajudaram a crescer 10 vezes, muitas e muitas vezes.”  

 (Larry Page, CEO da Alphabet e cofundador do Google)

A metodologia OKR chegou ao Google no ano de 1999 através de John 
Doerr, investidor e venture capitalist na Kleiner Perkins, que investiu US$11,8 
milhões para adquirir 12% da empresa na época. Como a décima-oitava em-
presa de search engine a entrar no mercado, Larry Page e Sergey Brin, cofun-
dadores do Google, certamente estavam atrasados para a festa. No entanto, 
possuíam extrema confiança de que seu produto era muito melhor que os 
similares existentes no mercado.

Além de um produto superior, o visionarismo e o empreendedorismo 
corriam em suas veias. O que lhes faltava era a experiência de gestão. Lar-
ry e Sergey sabiam que se quisessem levar o Google a US$ 10 bilhões de 
faturamento anual, deveriam possuir um sistema de gestão que os permi-
tisse atingir tal objetivo. Foi dessa forma que o OKR chegou na empresa 
para ficar.

A conexão entre o Google e a metodologia OKR foi perfeita. OKR 
é uma ferramenta flexível e baseada em dados. É perfeita para uma empresa 
que “adora dados” e está sempre se reinventando. Os OKRs proveram trans-
parência e comunicação aberta, da mesma forma que o Google constrói os 
seus produtos: código-fonte aberto, sistemas abertos, rede aberta. Os OKRs 
premiaram os “erros bons” que os dois gestores cometeram.

No Google, os objetivos são separados em dois tipos: os comprometidos 
e os aspiracionais. Os comprometidos são exatamente isso: precisam ser cum-
pridos em sua plenitude. Já os aspiracionais são aquelas “viagens fora da caixa” 
que fazem o time avançar. Como diz Larry Page, “se você estabelecer objeti-
vos malucos e ambiciosos e errar, mesmo assim você alcançará algo notável”. 
Objetivos aspiracionais possuem uma meta de 70%, mas que sofrem grande 
variação dependendo do que sejam.

OKR foi a metodologia que viabilizou a forma como o Google opera: 
engenheiros têm 20% de seu tempo liberado para trabalhar em seus objetivos 
aspiracionais, sua estrutura organizacional é plana (gestores cuidam de, no mí-
nimo, sete reports), o que gera menos supervisão e mais autonomia.
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A metodologia OKR é a estrutura que viabilizou o sucesso dos ou-
tros produtos do Google, incluindo sete deles que possuem mais de um 
bilhão de usuários: Search, Chrome, Android, Maps, YouTube, Google Play 
e Gmail. Até hoje, os rituais de OKR são cumpridos na empresa. Eric Sch-
midt, CEO do Google de 2001 a 2011, afirma que os OKRs “mudaram o 
curso da empresa para sempre”.



Ao começar um negócio é comum ouvir o famoso conselho de “faça 
o Plano de Negócios”. Professores nas melhores faculdades do país ensinam 
e estimulam o desenvolvimento de planos mirabolantes. Horas e mais horas 
são despendidas na criação de um documento elaboradíssimo. Projeções de 
retorno futuras são sacadas da cartola do empreendedor para impressionar 
amigos, familiares e possíveis investidores. Mas, mesmo com planos excep-
cionais, qualquer empreendedor que já escreveu um plano de negócios para 
sua startup sabe que as situações mudam drasticamente em questões de meses, 
semanas ou até dias.

Quem está ligado no ecossistema de negócios brasileiro conhece o 
termo “pivotar”, um neologismo que significa “redirecionar o curso” da sua 
empresa. Por exemplo, o tão famoso Instagram não foi sempre o que é hoje. 
Inicialmente ele se chamava Burbn e seu propósito era fazer check-in nos 
locais visitados, tirar fotos e mais um monte de funcionalidades confusas. 
Acontece que, após uma viagem com sua noiva, o fundador Kevin Systrom 
percebeu que a funcionalidade que era mais bem recebida era a de fotos 
com filtros. Em seguida, Kevin e seu cofundador brasileiro Mike Krieger 
reconstruíram o aplicativo mantendo apenas essa funcionalidade e mudando 
completamente seu rumo.

Um modelo comunica 
mais que mil planos

Luiz Guilherme Priolli (@lgpriolli) 
Graduado em economia e finanças pela Bentley University e  

pós-graduado em liderança pela Georgetown University 
McDonough School of Business.
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Todo empreendedor tem uma certeza, que encontrará muita mudança 
em seus planos. Flexibilidade e velocidade para pivotar são duas vantagens das 
startups frente às grandes empresas. Os planos não duram muito. Quando fun-
dei minha startup em 2017 caí nessa “armadilha” de querer planejar demais. 
Refiz meu plano de negócios três vezes em seis meses. Não se engane. Eu 
não parei de fazer planos de negócios porque bolei o plano perfeito, mas sim 
porque reconheci o desperdício de energia e encontrei uma ferramenta mais 
adequada: o Business Model Canvas (BMC).

Resultado da tese de PhD do suíço Alexander Osterwalder sobre a 
ontologia dos modelos de negócio, o Business Model Canvas traduz sim-
plicidade e praticidade. Nas palavras de seu criador, o BMC “age como 
uma ferramenta para planejar como sua empresa cria, entrega e captura 
valor”. Em seus nove blocos, a ferramenta consegue resumir um processo 
antes demorado em algo relativamente rápido que pode ser atualizado 
recorrentemente. Dessa maneira, o empreendedor é forçado a deixar de 
lado a “encheção de linguiça” e enxergar seu modelo de negócios com 
mais objetividade.

Veementemente contra o “lero-lero” e aconselhando empreendedores 
a queimarem seus planos de negócios, Osterwalder elaborou três regras para 
você aproveitar ao máximo a elaboração de seu Business Model Canvas:

Primeira Regra: Use post-its. A capacidade de desapegar-se de suas 
ideias é uma das principais diferenças entre o Business Model Canvas e o 
Plano de Negócios. A única certeza desse Canvas é que ele mudará. Use-o 
como a ferramenta que é, a ferramenta que se adapta às incertezas do mundo 
de startups. Houve mudança? Arranque-o e escreva um novo post-it.

Segunda Regra: Não escreva em bullet points. Caso você compile 
diferentes ideias em um mesmo post-it você estará resistente à mudança, pois 
caso um dos itens não seja mais pertinente, você inconscientemente evitará 
retirá-lo. Mais uma vez, não se apegue às ideias.

Terceira Regra: Seja específico e simplista. Osterwalder até recomen-
da o uso de desenhos para transmitir mais informações em menos espaço. Ou 
melhor, use desenhos e palavras juntas. Assim, evita-se o “lero-lero” do plano 
de negócios e frases de efeito genéricas. Um exemplo seria ao identificar a 
fonte de receita do Google como “Leilão de Palavras” em vez de “Marke-
ting”. Use o modelo para ir fundo.
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Quarta Regra: Mais ação, menos falação. Evite planejar o planeja-
mento. Apenas comece de qualquer lugar. Seu ponto de início não é tão 
relevante quanto você imagina, pois depende da situação do empreende-
dor. Alguém com uma parceria muito forte pode optar por começar pelos 
Parceiros-Chave, enquanto alguém com foco na Proposta de Valor pode 
optar pelo meio. O importante é começar e isso é válido de qualquer 
ponto do modelo.

Seja a pessoa que consegue aprender com o erro dos outros, além dos 
próprios. As regras acima muitas vezes podem parecer um preciosismo de 
empreendedor querendo usar post-its e ser descolado, mas peço que pense pela 
perspectiva de Osterwalder e sua equipe da Strategyzer. A visão de quem já 
realizou milhares de Business Model Canvas.

Curiosamente, algo que surgiu dessa vasta experiência em modelos foi 
uma linguagem compartilhada comum para sua equipe. Evita-se que muito 
seja falado e nada entendido. Afinal, é provável que você explorará o BMC 
com algum amigo, sócio ou colegas de trabalho. Para não desperdiçar o tempo 
de nenhuma das partes, ajuda se elas falarem a mesma “língua” e tiverem o 
mesmo modelo mental.

É na modelagem simplista que o Modelo se destaca. Dividido em nove 
blocos igualmente importantes, o Business Model Canvas resume em uma 
folha uma visão completa de seu negócio: dos seus clientes até seus parceiros, 
das suas fontes de receita até suas estruturas de custo, tudo com sua proposta 
de valor ao centro.

Digitando “Business Model Canvas Strategyzer” no Google você en-
contrará o documento online oficial do Alexander Osterwalder disponí-
vel gratuitamente. O documento é tão difundido que já tem sua página 
na Wikipedia. Além disso, também encontrará no YouTube um acervo 
com milhares de vídeos elaborando o modelo de negócios das mais va-
riadas empresas.

É tarefa fácil gastar horas assistindo outras pessoas utilizarem a ferramenta. 
No entanto, o aprendizado, como qualquer ferreiro, artesão ou usuário de 
ferramenta sabe, vem da prática. Pense em uma empresa e apenas comece. 
Após ter finalizado compare com o de outros empreendedores em vídeos na 
internet e descubra perspectivas ou até mesmo segmentos da empresa que 
passaram despercebidos por você.
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Um fator que diferencia bastante o resultado dos modelos de negócios 
são as perguntas que você faz em cada um dos blocos. Perguntar em si é uma 
habilidade a ser treinada. 

No artigo “The Art of Powerful Questions”, publicado em 2003, Vogt, Bro-
wn e Isaacs analisam a arquitetura de perguntas poderosas através de três 
eixos: construção, suposição e escopo.

No primeiro eixo trata-se de construção linguística da pergunta para 
que se abram mais possibilidades de resposta. Assim, estabelecem uma hie-
rarquia de perguntas poderosas com “Por quê”, “Como” e “O quê” no topo, 
seguidas de “Quem”, “Quando” e “Onde”. Por fim, as perguntas de “Sim e 
Não” estão na base como as mais fracas. Importante ressaltar que o poder das 
perguntas é baseado na capacidade de capturar informações valiosas. É evi-
dente que existem situações, como um pedido de casamento, em que você 
quer um sim ou não.

Para o segundo eixo, os autores definem o escopo da perguntas, a escala. 
Quanto mais específica, mais influenciará a ação. Por exemplo, “como pode-
mos consertar a economia” para “como podemos consertar nossa empresa” 
são dois escopos trazem aspectos de efetividade e conclusões significativa-
mente distintas.

Por fim, o eixo da suposições abrange o que está implícito e explícito 
nas perguntas. Isso criará contexto e direção da pergunta, seja de maneira 
intencional ou não. A escolha das palavras é importante, pois enquadrará a 
pergunta. Veja a diferença de perguntar “Como podemos colaborar com os 
americanos?” comparado a “Como podemos competir com os americanos?”. 
Atente-se ao direcionamento da pergunta.

Essa análise técnica e aprofundada de perguntas pode até parecer con-
fusa, mas ela funciona naturalmente para muitos de nós. Quando con-
seguimos ajustar nossas perguntas à profundidade das informações que 
queremos coletar, nossa curiosidade torna-se mais objetiva. Saber fazer 
perguntas é uma habilidade que passa muito despercebida, mas lembre-se 
de que quem faz as perguntas lidera a discussão. Logo compartilharei com 
você algumas perguntas mais objetivas ou mais genéricas que irão ajudá-lo 
a preencher o Business Model Canvas e tornar seu time mais eficiente no 
processo de modelagem.
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Para o bloco da Proposta de Valor pense em perguntas com resposta 
em aspecto positivo, mais que negativo. Em vez de expor os problemas a 
serem solucionados, pense em “quais necessidades dos clientes estamos sa-
tisfazendo?” ou “que valor entregamos a nossos clientes?” Mais do que focar 
no que as pessoas querem, foque no que elas querem feito. Há a famosa frase 
de Henry Ford – que ninguém sabe ao certo se foi proferida ou não: “Se 
perguntasse às pessoas o que elas queriam, diriam cavalos mais rápidos, não 
carros.” Acontece que Ford focava na tarefa de levar as pessoas do ponto A ao 
B. Outro exemplo é a tarefa de ouvir música comparada às possíveis soluções 
musicais: cassetes, CDs, iPods e streaming. A tarefa de ouvir música permanece 
a mesma, mas as soluções mudam drasticamente.

No entanto, identificar as tarefas com as respectivas dores e os ganhos 
do cliente não é tão simples quanto parece. Dada a complexidade dessa 
etapa, o próprio Alexander Osterwalder desenvolveu uma outra ferra-
menta específica para encontrar o que chamamos de Product-Market Fit, 
a Value Proposition Canvas – apresentada abaixo. Você também poderá en-
contrar mais informações e vídeos sobre como aplicá-la antes ou depois 
do Business Model Canvas, pois engloba as áreas de Proposta de Valor e 
Segmento de Clientes.
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Continuando, no bloco de Segmento de Clientes é preciso ser pon-
tual. Assim, é válido fazer perguntas como “Para quem estamos criando 
valor?” e “Quais os segmentos de consumidores mais importantes para meu 
negócio?”. Lembre-se de ser mais específico que apenas apresentar dados 
demográficos. Por exemplo, em vez de “Lideranças no Mercado Financei-
ro”, vá mais a fundo, como em “CFOs de Fundos de Renda Fixa”. Lembre-
-se de que você está criando algo inicialmente pequeno e simples, não 
ajustando estratégia de uma multinacional, logo, nichos e subnichos são 
excelentes para validar ideias e testar produtos.

Com o Segmento de Clientes e a Proposta de Valor estabelecidos, per-
gunte agora sobre os meios, os “Como”. “Como entregaremos o valor aos 
clientes?” e “Como os clientes esperam que nos relacionaremos com eles?”. 
Assim temos os blocos de Canais de Distribuição e de Relacionamento.

Para terminar o lado direito do Business Model Canvas, defina o bloco 
das Fontes de Renda do seu negócio. Seja abrangente no “Como precificar 
o serviço?” e específico no “Qual produto ou serviço o cliente está disposto 
a pagar”. Como exemplificamos acima com o Google, “Leilão de Palavras” é 
melhor do que “Propaganda”.

Em sequência, faremos a pergunta “O que nossa proposta de valor, canais, 
fontes de renda e relacionamentos requerem?” no bloco dos Recursos-Cha-
ve. Tenha sempre a mentalidade enxuta de MVP (Minimum Viable Product) e 
evite requintes. Dessa forma, você ainda poderá especificar em recursos físi-
cos, intelectuais, humanos e financeiros, dependendo de sua empresa. Baseado 
nos recursos necessários, pode-se inferir o bloco das Atividades-Chave em 
como utilizar os recursos para entregar o máximo de valor ao cliente. Nesse 
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item o foco é mais diário em “Como utilizar os recursos?” ou “Quais ativida-
des precisam ser realizadas para entregar a proposta de valor?”

No extremo esquerdo do Canvas você encontrará o bloco de Parceiros-
-Chave, onde é útil começar com um pensamento de escopo aberto para 
identificar possibilidades: “Como podemos alavancar nossa empresa?”, e de-
pois especificar nos itens: “Quem pode nos ajudar a crescer?”. É importante 
ressaltar que muitos parceiros passam despercebidos. Quando se tem no Ca-
nais de Distribuição meios como redes sociais e e-mail, poucas pessoas lem-
bram de especificar, por exemplo, Facebook e Google nos parceiros-chave.

Por fim, contabilizando os recursos, atividades e parcerias, pode-se esta-
belecer o bloco da Estrutura de Custos. “Qual a recorrência dos custos dos 
recursos, atividades e parcerias”, “Como reduzir custos?”, “O que podemos 
fazer para sermos mais enxutos?” Tente entender a fundo a sua estrutura, divi-
dir custos em fixos e variáveis é algo que também ajuda em perspectiva.

Incontáveis são as perguntas que podem ser feitas em cada um dos blo-
cos. Não busque a perfeição, mas a eficácia. Ao terminar o processo tire fotos, 
guarde-o e aplique-o. A simplicidade desse modelo joga a seu favor, pois lem-
bre-se de que ele será refeito e atualizado constantemente. E está tudo bem. 
Faz parte da sua jornada de empreendedor. Assim como um explorador, você 
tem uma missão: encontrar os problemas de seus clientes e prover soluções. 
Portanto, seja humilde e não se apegue às suas soluções. Afinal, clientes con-
tratam produtos e serviços para realizar tarefas. Tarefas duram, produtos, não.



O Orçamento Base Zero (mais conhecido em inglês como Zero Based 
Budgeting ou “ZBB”) não é uma metodologia nova como muitos acreditam 
– é bem antiga. Ela foi testada pela primeira vez nos anos 1960 pela empresa Te-
xas Instruments, nos Estados Unidos. Depois, o ex-presidente americano Jimmy 
Carter contratou os mesmos executivos para aplicar essa forma de orçamento no 
estado da Geórgia, onde na época ele era o governador. Foi só mais tarde que o 
professor Peter Phyrr recompilou todas as suas experiências nos dois projetos; em 
1973, escreveu sobre o sucesso dela nesses projetos e apresentou a metodologia no 
livro Zero-Base Budgeting: a Practical Management Tool for Evaluating Expenses.

Desde então, a metodologia tem sido aplicada em grandes corporações 
pelo mundo principalmente por causa de seus excelentes resultados no que 
se refere ao acompanhamento de orçamento e incremento de lucro de uma 
companhia. Especificamente aqui no Brasil, o ZBB é um dos pilares de em-
presas muito conhecidas e bem-sucedidas como Kraft Heinz, Burger King, 
Lojas Americanas e Ambev.

Mas o que é o ZBB?

O ZBB é uma ferramenta estratégica focada em orçamentos e na oti-
mização dos recursos financeiros de uma empresa. A ferramenta se baseia na 

Orçamento Base Zero: 
eficiência em cortar custos

Romina Colmenares 
Formada em Operations and Information Management  

& Marketing pela Wharton School of the  
University of Pennsylvania.
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ideia de fazer orçamentos a cada ano sem se basear nas despesas realizadas nos 
anos anteriores. Como o próprio nome sugere – com “base zero”.

Na época de orçamento ZBB, cada área dentro da empresa precisa criar 
um orçamento e justificar um por um dos gastos previstos para o próximo 
ano, em grande detalhes. As técnicas de orçamento tradicionais se baseiam nas 
despesas antigas do ano anterior e simplesmente acrescentam uma porcenta-
gem por causa da inflação ano contra ano.

O objetivo ao elaborar o orçamento ZBB versus a forma tradicional é 
fazer com que cada área dentro da empresa chegue a um nível muito granular 
e detalhado do orçamento, conseguindo explicar por quê cada linha orçada é 
necessária e, se não for, reduzir gastos que não são necessários.

Segundo Wilbert Sanchez, sócio da consultora de reestruturações TCP 
Latam, “esta ferramenta obriga os executivos a questionar seus custos de for-
ma permanente, diferentemente do modelo tradicional, que funciona quase 
no piloto automático.”

O que acontece quando uma companhia utiliza o orçamento de ano 
anterior como base para o ano seguinte é que você não consegue entender 
em detalhes o que você está orçando e por quê. Não se dá a oportunidade de 
entender se aquela despesa orçada é necessária e se faz parte de um problema, 
eternizando os problemas. Repetindo o orçamento sem justificativa, fica mais 
difícil de ver despesas que façam parte de um possível problema.

Ao mesmo tempo, revisitando as despesas todos os anos de forma de-
talhada, a empresa consegue entender os custos que têm mais prioridade e 
alinhamento com as metas da companhia nesse período. As companhias revi-
sam as metas todos os anos e podem mudar de estratégia; a revisão detalhada 
do orçamento de ZBB, consegue acompanhar essas mudanças de perto. Isso 
igualmente ajuda a programar as despesas de caixa de forma melhor e alocar 
os recursos de maneira eficiente.

Desde a sua criação até hoje, várias mudanças têm sido feitas por empre-
sas que aplicam o ZBB. Entretanto, em essência o objetivo do ZBB tem sido 
o mesmo: reduzir os gastos da companhia e encontrar eficiência.

Por que você deveria considerar esta ferramenta de orçamento para co-
meçar a sua companhia? 

• Permite a alocação dos recursos para as áreas que realmente necessitam 
de forma eficiente;
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• ajuda a detectar orçamentos inflados;
• elimina processos que não agregam valor;
• acrescenta a comunicação e coordenação dentro da organização entre 

todas as áreas;
• melhora projeções de caixa e alocações de dinheiro.

A ferramenta do ZBB é importante para qualquer pioneiro ou empre-
endedor porque ajuda a visualizar os seus gastos e estabelecer metas concretas. 
Ao mesmo tempo, isso permite ao pioneiro priorizar os investimentos alinha-
dos com a missão da empresa e o futuro dela.

Só que, assim como tem muitos pontos positivos, para começar a  aplicá-la, 
vale ressaltar que também tem lados não tão positivos:

• A implementação deste tipo de orçamento requer pessoas qualificadas 
e treinamentos específicos e tem um custo a ser pago; as grandes em-
presas precisam contratar a participação de consultores especializados 
para implementar a metodologia adequadamente;

• pode prejudicar a cultura e a imagem de uma companhia por ser um 
tanto agressiva ao cortar custos;

• a metodologia requer mais tempo para fazer o orçamento porque fica 
mais complexo começar um orçamento do zero quando o orçamento 
tradicional é um “piloto automático”.

Paso a passo – como o ZBB pode ser implementado?

1. Cultura – treinamento para a equipe: É normal que as pessoas 
não queiram cortar custos das áreas que elas gerenciam porque, 
segundo elas, pode atrapalhar os resultados, então, é importante o 
treinamento técnico, sendo fundamental para toda a alta gerência 
e para as pessoas envolvidas na preparação do orçamento, para que 
entendam o propósito de um orçamento base zero. Para que o 
orçamento seja administrado de forma eficiente, todos precisam 
entender a sua essência.

2. Alinhamento: Previamente alinhar as metas da empresa do ano e 
mostrar para as áreas, para que elas entendam o alinhamento de suas 
despesas com a missão.
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3. Métricas: Cada área faz o seu orçamento e a área de ZBB (que fi-
cará de olho nas áreas para se assegurar de que elas estão seguindo o 
orçamento previamente estabelecido) faz uma análise das métricas 
para cada área. É importante avaliar os resultados que cada área está 
trazendo de forma constante para poder fazer os ajustes necessários 
durante o período. É importante lembrar que o orçamento é do 
ano e pode ser ajustado durante os doze meses sem mudar o resul-
tado total do ano.

4. Definir o Limiar: O limiar é o custo mínimo que uma empresa pre-
cisa para desempenhar a sua missão. Segundo a Endeavor Brasil, “de-
finindo e utilizando o limiar, não estamos falando que a empresa deve 
funcionar nele. É importante somente entender o termo, já que é um 
conceito importante para se aplicar ao ZBB”.
A Endeavor Brasil acrescenta que “tudo que for supérfluo ao limiar 
será considerado um incremento do orçamento, ou seja, algo a mais, 
um recurso a mais que está sendo destinado para uma atividade. En-
tão, a partir dessa noção de limiar, é possível detectar os incrementos 
que são mais importantes do que outros. Nesse momento, é impor-
tante quebrar paradigmas”.
É neste momento que as pessoas envolvidas no desenvolvimento do 
orçamento ZBB devem refletir sobre o mínimo que é necessário para 
a área e para que a empresa opere. Por exemplo, podem ser questiona-
mentos como: “O que é o mínimo para entregar a proposta de valor 
para o cliente? A empresa precisaria do software, de produtos, de logís-
tica para entrega dos produtos, de marketing para atrair os clientes? Ela 
precisa de uma área de Recursos Humanos? Talvez não.”

5. Classificação de despesas fixas: Depois de ter o limiar definido, cada 
gerente ou diretor deve apresentar o seu orçamento baseado em dados, 
descrições de atividades e um argumento sólido para deixar claro por 
que esse orçamento apresentado é necessário.
É importante ressaltar que não é apresentado só ao CEO e CFO da 
empresa, a todos os outros diretores da companhia. Assim, todas as pes-
soas donas do orçamento têm que convencer a todos e há mais opor-
tunidade de o orçamento ser criticado, com possíveis valores orçados 
desnecessariamente sendo apontados. Por isso é importante que cada 
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aumento do orçamento seja justificado com dados e muito detalhado, 
para que possa ser efetivamente parte do orçamento final.

Como mencionei no começo do artigo, há vários casos bem-sucedidos 
da aplicação do ZBB aqui no Brasil, como a Ambev e a Kraft Heinz, do grupo 
3G. Quando a Ambev foi comprada e a metodologia aplicada, demorou um 
total de doze meses para multiplicar os seus lucros por 10.

Para a Kraft Heinz foi um pouco diferente porque o grupo primeiro 
adquiriu a Heinz em 2013 e dois anos depois comprou a Kraft e juntou-as. 
Foi assim que, segundo a Exame, no terceiro trimestre de 2017, a KraftHeinz 
teve um lucro líquido de 944 milhões de dólares (uma melhoria de 12% em 
termos lucrativos em relação a 2016). Pode acompanhar, no gráfico extraído 
do Kraft Heinz filing da Market Realist, o quão rápido dava para ver os resulta-
dos quando foi implementada a metodologia do ZBB.

Fonte: Kraft Heinz Filing

Outras empresas fora do Brasil que estão implementando este processo 
com sucesso são as empresas americanas Campbell Soup e a Kellogg’s, ambas 
do setor de alimentos a nível global. Segundo um estudo feito em 406 grandes 
empresas americanas, da consultoria Bain&Company, 38% das empresas utiliza-
ram a metodologia de ZBB em 2016, ante um 10% em 2014. Apesar de grandes 
críticas, dá para ver que as companhias estão implementando o processo.
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Como apontei, apesar de o ZBB ter vários casos bem-sucedidos no mun-
do e aqui no Brasil, ele sofre grandes críticas, entre elas uma muito conhecida 
foi impecavelmente falada por Mark Schneider, presidente global da Nestlé: 
“Essa atitude não é sustentável.” Ele continua assegurando que “a estratégia de 
cortes pode aumentar lucros no curto prazo, mas compromete a longevidade 
da companhia.” 

Como diz a diretora de desenvolvimento da Ambev, Fabiola Overath, 
o orçamento de ZBB não é sobre “corte de custos”, mas sobre “encontrar 
eficiência”. “Todo ano eu repasso meu orçamento a partir de zero porque 
isso garante que eu sempre vá procurar a melhor forma para investir. É uma 
questão de disciplina”. 

Pessoal, vamos nos disciplinar! Vamos aplicar esta metodologia para me-
lhorar a eficiência em cortar custos!



“Com quem será…? Com quem será…? Com quem será que o João-
zinho vai casar?”. É o momento mais esperado do ‘parabéns’. Só mesmo um 
bom brigadeiro pode ser mais gostoso do que profetizar os futuros casais, com 
base nos olhares e sutilezas percebidos no dia a dia, não é mesmo? Seja em um 
casamento, uma nova sociedade ou qualquer troca entre pessoas e entidades, 
deveríamos sempre respeitar o princípio da livre associação.

Somos mais de 7 bilhões de pessoas, de quase 200 nacionalidades, devo-
tos a milhares de religiões, com uma combinação infinita de características 
pessoais. É intrigante discutir se os opostos se atraem ou se uma equipe he-
terogênea aumenta a produtividade. Mas a discussão perde a graça quando 
um ente externo tenta forçar a relação, a exemplo das leis que impõem cotas 
nas empresas. Por mais nobres que possam ser as intenções, incentivando a 
diversidade, é bastante provável que, ao forçar relações que não aconteceriam 
naturalmente, tenhamos como resultado o efeito contrário.

Nós, seres humanos, nascemos com um instinto tribal. Seja para reforçar 
nossa identidade ou se fazer pertencer, escolhemos um lado para tudo. Ver o 
Big Brother Brasil no topo dos trending topics,1 em dias que a bolsa despencou 

1 Relação de termos e tópicos mais comentados no Twitter.
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e o dólar bateu recordes, em meio a uma pandemia global, é assustador. Mas 
mostra o quão intrínseco a nós é defender a personalidade da Manu ou do 
Babu2 e se juntar ao time de um dos dois.

Naturalmente, portanto, formam-se grupos de afinidade em diversas 
esferas: círculos de amizade, empresas, bairros, cidades, países. Cada uma 
dessas esferas é complementar e não precisa ser igualmente diversa, como 
uma representação da sociedade, para podermos dizer que respeitamos e 
promovemos a diversidade. Para ilustrar isso, observe as diferentes características 
dos bairros que espontaneamente se formam dentro de uma mesma cidade: 
do “Condado” à “Vila Madá”, “do Leme ao Pontal”.3 É difícil pensar em 
uma grande cidade onde isso não aconteça, nos mais contrastantes cantos do 
mundo. Não quer dizer que as pessoas não circulam entre eles, absorvendo 
tudo o que encontram de mais interessante nestes pequenos universos, às 
vezes paralelos. A meu ver, é uma divisão que une, que reforça a identidade, 
que promove a própria diversidade.

A esse ponto, não poderia faltar aquele raio desestatizador: repare que 
nossa relação com o Estado foge à regra. Não escolhemos com quem contri-
buir e contribuímos, sob ameaças, sem nem mesmo saber ao certo qual será 
o destino de nossa contribuição. É uma pessoa desprezível com quem somos 
obrigados a nos casar ou uma empresa que vende produtos da pior qualidade 
a preços astronômicos, mas da qual todos são obrigados a comprar. Existe 
motivação para melhorar?

Sempre surgem os que justificam tal coerção, alegando que vivemos em 
uma democracia; um sistema representativo. Tomemos as últimas eleições 
como exemplo: 55% dos eleitores elegeram o presidente. Mas somos, 
aproximadamente, 210 milhões de brasileiros4 e beiramos os 105 milhões de 
votos válidos.5 Menos de 58 milhões votaram no candidato eleito. Portanto, 
menos de 28% da população total o elegeu. Se considerarmos ainda que uma 
parcela significativa destes votou, na realidade, contra seu adversário, chegamos 

2 Participantes da 20ª edição do Big Brother Brasil, reality show da Rede Globo.
3 Parafraseando Tim Maia, na música “Do Leme ao Pontal”.
4 Estimativa da população brasileira realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) - https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/.
5 Números das eleições brasileiras de 2018 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - 
http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html.
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a um número pouco expressivo da real base do novo representante. Muitos 
dizem que precisamos “colocar mais gente boa na política e votar melhor”… 
Sem entrar no mérito do quão utópico é isso, dada a natureza peculiar dos 
indivíduos atraídos pelo ofício, ainda que tal número alcance uma verdadeira 
maioria absoluta, não estaríamos cumprindo o princípio da livre associação 
perante aqueles que não apoiam sua eleição.

Na última edição deste livro,6 ao comentar como o excesso de 
regulamentações desestimula a inovação, escrevi:

Uma solução seria descentralizar os Estados, dando maior au-

tonomia a pequenos conglomerados de pessoas naturalmente 

mais homogêneas entre si, atenuando as “minorias políticas” e, de 

tabela, criando concorrência entre as jurisdições, incentivando 

assim a constante busca pela eficiência por parte dos legisladores.

Assim, simplifica-se a gerência enquanto facilita-se que os governados 
transitem entre as jurisdições, aumentando a possibilidade de escolha de seus 
“times” e respectivos representantes. Eleva-se o cumprimento do princípio da 
livre associação tanto intragovernados quanto entre governados e governantes.

Aterrorizados pelo número de mortos reverberado pela mídia, vimos 
emergir o apoio ao isolamento social compulsório. Sensibilizados pelo 
número de famílias separadas ao tentar cruzar a fronteira, gritos desesperados 
também foram ouvidos durante a construção do muro entre México e Estados 
Unidos. São exemplos para enfatizar que acabam sempre sendo repercutidas 
as métricas mais simples e, de preferência, que tocam o coração, no revelar 
de grandes e profundos dilemas. Consequentemente, sobre tais métricas os 
debates se amarram, e as medidas governamentais serão tão simplistas quanto. 
A tendência de massificação das soluções faz lembrar A lógica do cisne negro,7 
de Nassim Nicholas Taleb - um dos mais renomados pensadores liberais 
da atualidade, que esteve presente no Fórum Liberdade e Democracia 
organizado pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) em 
2019. Nassim rodeia os eventos complexos e imprevisíveis, e define como 
“falácia das previsões” a nossa incapacidade de prevê-los. Sugere, então, que 

6 Um pequeno passo para a liberdade: empreendedorismo de impacto. São Paulo: 
LVM, 2019.
7 A lógica do cisne negro - gerenciando o desconhecido. Rio de Janeiro: BestSeller, 2008.
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assumamos a consciência de nossa ignorância para deles nos proteger. Mas, 
ao terceirizar a um poder centralizado a solução das consequências destes 
eventos, baixamos a guarda e assumimos o risco de dar espaço ao surgimento 
de implicações possivelmente ainda mais danosas.

Em nosso processo de descentralização rumo às redes de relacionamento 
voluntárias tema deste capítulo, fantasiemos uma situação clássica: você foi 
convocado para a próxima assembleia de condomínio. Na pauta, temas que 
permeiam melhorias nas áreas comuns. O síndico declara aberta a votação so-
bre a reforma do hall, mas o pai de Joãozinho logo questiona a prioridade das 
obras, alegando que o salão de festas está em situação deplorável. É realizada, 
então, uma votação para definir as urgências, ficando a aplicação de epóxi no 
piso da garagem no topo da lista. Um morador da planta menor pede que a 
contribuição no fundo de obras seja proporcional ao tamanho do apartamen-
to, mas o síndico rebate, arguindo que todos têm o mesmo número de vagas. 
Instaura-se o caos. A encenação tenta retratar a dificuldade da gestão repre-
sentativa, mesmo que em um universo relativamente pequeno de pessoas. 
A massa desfavorecida tende a se multiplicar conforme cresce a população, 
enquanto diminuem as alternativas dela.

Espero ter passado a mensagem de que a escala muda tudo. Por mais 
libertário que você seja na esfera nacional, é provável que seja um social-
-democrata nos círculos de amizade e se renda ao marxismo dentro de casa. 
A cumplicidade entre as pessoas dentro de uma mesma esfera viabiliza a troca 
voluntária, que sustenta qualquer relação.

É curioso que, em tempos de redes sociais, muito ainda se fala na 
importância de construir um bom networking. Se podemos nos conectar 
com qualquer um no LinkedIn ou mandar um direct no Instagram, o que 
faz da rede de relacionamentos à moda antiga tão valiosa? Imagine que você 
tem excelentes produtos para vender, mas sem uma marca… Você pode até 
conseguir vendê-los, mas, provavelmente, não pelo mesmo valor que um 
similar fixado a uma etiqueta de uma grande marca. As marcas representam 
a reputação das empresas perante os consumidores, e cada pessoa carrega 
consigo sua própria marca pessoal, uma feature8 muito mais poderosa que 

8 Termo frequentemente utilizado no mundo da tecnologia (“funcionalidade”, em 
tradução livre).
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qualquer outra dentro das redes sociais. A marca pessoal nos motiva a ser 
cada dia melhores, para assim sermos admirados, amados e termos o aval para 
produzir ao lado de outras pessoas incríveis.

Muito podemos aprender com as marcas, inclusive. “De forma abstrata, 
o brand equity pode ser entendido como algo que oferece às empresas uma 
‘ponte’ estratégica vital entre seu passado e seu futuro”. Assim definem o 
poder das marcas os autores da “bíblia do marketing”, Philip Kotler e Kevin 
Lane Keller.9 Eles muito bem poderiam estar falando de pessoas.

Para não decepcionar você que já chegou até aqui e esperava encontrar 
“os dez passos para melhorar o networking”, sintetizei os três pilares que sus-
tentam minha exposição:

• Antifragilize-se: Taleb também é autor de Antifrágil - coisas que se 
beneficiam com o caos.10 Em poucas palavras, ele defende a ideia de que 
devemos estar permanentemente preparados para sair de nossa zona 
de conforto. Isto é válido para repensar a estratégia de um negócio 
durante uma pandemia e também quando tiver a oportunidade de se 
apresentar a alguém interessante;

• O perna de pau: Se lembra de quando o professor de Educação 
Física indicava dois colegas para escolher os times e sempre sobra-
va o mesmo perna de pau? Pois é: não queira ser o perna de pau. 
O que quero dizer com isso é que muitos caem na armadilha das 
ideias “lacradoras”, que unem pessoas ao acaso. Destaque-se em algo 
e permita-se escolher o seu time;

• Seja autêntico: Sim, é aquele bom e velho clichê. Mas, na minha opinião, 
ainda a melhor das dicas. Pense nas cidades mais famosas do mundo… 
Todas têm uma identidade forte, concorda? São monumentos icônicos, 
um estilo de vida peculiar, qualidades e defeitos únicos que fazem delas 
inconfundíveis e atraem seu público. Uma marca, em seu mais amplo 
sentido, dificilmente conquistará seu público sem um diferencial claro.

Por fim, lembremos sempre que profetizar a associação alheia serve para 
se divertir durante um aniversário infantil. Mas, para que dê certo… “Vai de-
pender… Vai depender, de quem?! Vai depender se a Maria vai querer”.

9 Administração de marketing. 12 ed. São Paulo: Pearson, 2011. p. 727.
10 Antifrágil - coisas que se beneficiam com o caos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2020.



“In business as in life, you don’t get what you deserve, you get what 

you negotiate.”

 (Chester L. Karras)

Como já deve ter percebido, a um pioneiro não bastam grandes ideais e 
visão de longo prazo. É necessário ter capacidade de realização. Um indivíduo 
que não consegue mover os recursos necessários para seus empreendimentos 
nunca será um pioneiro, independentemente de seu brilhantismo. Por isso, além 
das metodologias de pioneirismo já abordadas anteriormente, vamos discorrer 
neste artigo sobre a (também pioneira) técnica de Negociação por Princípios.

Claramente, o objetivo deste artigo não é formar negociadores profissio-
nais, mas colocar o leitor em contato com uma nova visão sobre o tema da 
negociação. E, se o que estiver escrito fizer sentido para você, tenho certeza 
de que valerá a pena se aprofundar.

O primeiro ponto para compreender o processo de negociação e poder 
se apropriar dele é entender que, na essência, negociação é o processo de 
atender a interesses divergentes.

Como indivíduos, agimos por meio de nossos interesses de forma au-
tocentrada. O que, absolutamente, não significa ser egoísta. O interesse de 
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alguém pode muito bem depender (e acredito que, na maioria das vezes, de-
pende) de gerar bem-estar a outras pessoas. Pais e filhos interessam-se um pelo 
bem do outro, comunidades cooperam, a filantropia nunca foi tão promovida 
e, mesmo que mais raramente, vizinhos também ajudam uns aos outros pelo 
simples interesse de fazer bem a outro ser humano.

No entanto, mesmo quando não levamos em conta o interesse de ou-
tros, podemos gerar um bom resultado social, como apontou Mandeville em 
Fábula das abelhas, talvez um dos primeiros textos a tratar mais explicitamente 
a ideia do “egoísmo ético”. Adam Smith, que dispensa apresentações, reforça-
-nos que “não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro 
que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu pró-
prio interesse”. E que, portanto, esperando ter seus próprios interesses atendi-
dos, padeiro, cervejeiro e açougueiro atendem aos interesses de seus clientes.

Nem sempre, porém, é fácil atender aos interesses de todos, porque eles 
podem ser divergentes. Um consumidor sempre deseja que os produtos sejam 
mais baratos, enquanto produtores desejam que, ceteris paribus, o produto seja 
vendido por um preço mais alto. Entender como conciliar seus interesses com 
os interesses divergentes dos demais é a missão de um negociador.

Sim, as divergências podem muitas vezes ser desafiadoras. No entanto, 
precisamos nos lembrar de que é justamente delas que surgem as oportuni-
dades. Todo processo de compra e venda concretiza-se porque os dois lados 
veem um valor divergente no objeto negociado. Felizmente, o cervejeiro está 
disposto a vender a cerveja produzida a um valor mais baixo (divergente) do 
que estamos dispostos a pagar.

Interesses, e não posições

Mostra-se comum observar certa confusão sobre o que é um bom ne-
gociador. Quando colocamos em perspectiva que o objetivo da negociação 
é atender a interesses divergentes, podemos começar a questionar se o bom 
negociador é aquele “durão” que mantém firme sua posição, não arreda o pé 
de sua primeira oferta e tenta arrancar absolutamente tudo do outro lado.

Imagine uma situação hipotética em um condomínio: João, morador do 
apartamento 501, reclama que seu vizinho de cima, Pedro do 601, faz mui-
to barulho ao se exercitar (o que geralmente ocorre no horário da novela). 
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Depois de uma semana com os exercícios no mesmo horário, João interfona 
ao vizinho para pedir que não faça mais exercícios após as 21 horas porque 
isso atrapalha suas “atividades”. Pedro responde rapidamente que não só o 
regulamento do prédio permite exercícios até as 22 horas, como também está 
incomodado com o alto volume da televisão de seu vizinho na última semana. 
Depois de alguns minutos de discussão sobre a legitimidade de suas respecti-
vas posições, ambos acionam o síndico para levar o problema à assembleia de 
moradores no próximo mês.

É fácil perceber que parece impossível conciliar ambas as posições de 
João e Pedro. João exige que seu vizinho pare de fazer exercícios para não lhe 
atrapalhar a novela. Enquanto isso, Pedro deseja continuar fazendo seus exer-
cícios, exigindo agora também uma redução do volume da televisão de João.

Mas e, se olharmos diretamente os interesses dos dois vizinhos, e não suas 
posições, será possível encontrar uma solução? João tem interesse de que o 
barulho na sala de estar pare de forma que possa aproveitar sua novela. Pedro, 
por outro lado, quer fazer exercício sem ter que ouvir o alto volume da televi-
são alheia, que se espalha por todo o apartamento. João apenas mantém o som 
da televisão mais alto do que o normal porque o barulho do exercício ocorre 
justamente em cima da sala de estar. Pedro prefere fazer exercício na sala do 
que no quarto, pois possui mais espaço. Entretanto, entre fazer exercício no 
quarto em silêncio ou na sala com barulho, escolheria o quarto.

É fácil perceber que, apesar de não ser a situação perfeita, podemos achar 
uma solução que atende muito melhor aos interesses dos apartamentos 501 e 
601. Se Pedro fizer seus exercícios no quarto, João conseguirá assistir à sua no-
vela sem aumentar o volume, de modo que Pedro também não será atrapalha-
do. O menor espaço do quarto será um pequeno preço a pagar pelo silêncio.

Quando nos mantemos presos a uma posição e cedemos aos poucos à 
pressão do outro lado, a negociação torna-se um jogo de soma zero, no qual, 
para um ganhar, o outro precisa perder. Durante essas batalhas da força de 
vontade, o ego pode se misturar com a própria posição e resultar numa piora 
do relacionamento com a outra parte. Enquanto isso, a atenção aos reais inte-
resses de cada parte é, na maioria das vezes, deixada de lado.

E, se você acha que apenas os negociadores “durões” podem gerar pro-
blemas em uma negociação posicional, está muito enganado. Negociadores 
“bonzinhos”, que não externalizam seus interesses e cedem facilmente, muitas 
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vezes acabam por não solucionar suas reais necessidades que poderiam ser 
facilmente supridas.

Se focarmos nos reais interesses, nossos e dos demais, permitimo-nos 
resolver a raiz do problema, e não apenas em vencer um cabo de guerra entre 
as posições. Se estamos abertos a descobrir, discutir e entender os interesses, 
percebemos que, dentro da maioria das negociações, existem inúmeras variáveis 
a serem definidas. Para solucionar eficazmente uma negociação que orbita 
muitas variáveis, precisamos entender quais os interesses em cada uma destas e 
se, entre as partes, tais interesses se alinham, divergem ou conflitam. 

Criando opções que geram valor

Era uma vez dois irmãos que brigavam pela última laranja da casa. O pai, 
depois de ouvir os berros e observar a cena que se desenrolava na cozinha, 
decide repartir a laranja ao meio e dar metade para cada filho. Alguns pais mais 
experientes já anteveriam o problema de qual metade (maior ou menor) fica-
rá com cada filho. Portanto, em vez de cortar a laranja, definiria que uma das 
crianças fizesse a divisão, enquanto a outra escolheria qual metade deseja. Dessa 
forma, aquela que corta tem a oportunidade de repartir a fruta igualmente, 
enquanto a outra pode supervisionar e escolher a metade de sua preferência.

Existe, entretanto, um terceiro tipo de pai que, com sua experiência em 
negociação por princípios, perguntaria a cada criança qual o interesse que 
tem na laranja. Esse pai, então, descobriria que um dos filhos deseja fazer um 
suco de laranja, enquanto o outro precisa da casca para terminar a receita de 
muffins que levará para a aula de culinária.

Perceba que, em nossa vida, estamos cheios de interesses divergentes, mas 
que não necessariamente serão conflitantes. Para conseguir gerar o melhor 
resultado para todas as partes de um conflito, precisamos analisar cada variável 
e dar a ela o tratamento merecido.

Os interesses divergentes também nos permitem criar situações de troca 
nas quais abrimos mão de algo pouco relevante para nós (mas com grande 
benefício para a outra) por algo com grande benefício para nós e baixo custo 
para o outro lado. Essas divergências de interesses podem surgir de várias fon-
tes: expectativas diferentes, custos de oportunidade diferentes, aversão ao risco, 
diferença em custos de financiamento… A lista é gigantesca.
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Ter uma mentalidade de crescer a torta antes de dividi-la é essencial para 
uma negociação que gere valor para ambas as partes. Afinal, quando negocia-
mos, dependemos do outro lado; e, em 99% das vezes, para resolver nossos 
problemas, também precisamos solucionar os alheios. Por isso, compreender os 
interesses, as variáveis, e manter a mente aberta para as mais diferentes soluções, 
mostra-se necessário se você quer solucionar uma negociação gerando valor.

Para melhor poder trabalhar as diferentes variáveis que estarão em jogo, 
deve-se conversar sobre cada uma delas, mas não negociar/definir cada uma 
individualmente, por dois motivos:

• Uma vez que uma variável está definida, ela bloqueia qualquer tradeoff 
que possa ser feito com outra variável. Ou seja, não permite voltar atrás 
e ser uma moeda de troca para as outras variáveis ainda não definidas.

• Se a ideia é fazer concessões de uma por outra variável com custos 
diferentes para cada lado, é necessário que cada parte tenha evidentes 
os sacrifícios feitos pela outra. Negociar uma variável separada e tem-
poralmente distante das demais pode tirar o poder de barganha que 
ela traria.

Quando as negociações envolvem muitas variáveis, o preço poderá ser a 
variável endógena que resulta dos diversos outros interesses conciliados du-
rante o processo. Iniciar uma negociação com múltiplos aspectos pelo preço 
pode arruinar um grande potencial de geração de valor.

A recomendação é, primeiramente, entender as variáveis, os ganhos mú-
tuos que podemos ter e, então, realizar propostas que englobam todas as va-
riáveis de uma vez só. Convém negociar/propor o pacote, não as variáveis 
separadamente. Outra ideia é fazer duas propostas (de pacote) com as quais se 
esteja igualmente satisfeito. O maior leque de possibilidade permite à outra 
parte escolher a que melhor encaixa com seus interesses, aumentando a chan-
ce de fechar o negócio. Além disso, também demonstra seu posicionamento 
proativo como negociador que quer resolver o problema de ambas as partes.

Quando os interesses entram em conflito

Mesmo para o melhor negociador, haverá interesses conflitantes que 
nenhuma estratégia de “ganha-ganha” poderá conciliar. Mesmo após várias 
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oportunidades de geração de valor já tiverem sido aproveitadas, poderá haver 
discordância sobre uma variável conflitante, que, na maioria das vezes, é o pre-
ço. Como definimos um valor para a negociação? Ou imagine a história dos 
irmãos que brigavam pela laranja: se ambos quisessem fazer um suco, como 
resolveríamos a situação?

A proposta da negociação por princípio é (como o nome já diz) usar um 
princípio, um critério objetivo que solucione a questão. Uma vez escolhido 
um critério que soe justo para ambas as partes, será o resultado desse princípio 
que definirá o resultado. Obviamente, o critério adotado varia para cada tipo 
de problema e variável envolvida, mas podemos citar alguns exemplos, como: 
avaliação de mercado, avaliação por especialista, leilão de oferta única, turnos 
de escolha ou mesmo técnica “um divide e o outro escolhe”. No exemplo dos 
dois irmãos, o pai faria o suco, um irmão dividiria entre os copos e o outro 
escolheria quem fica com qual.

Convide o outro lado a dialogar. Pergunte como eles chegaram àquele 
número, qual foi o racional e por que entendem que aquilo faz sentido. Sugira 
princípios que acredita serem adequados. Explique sua lógica. O importante 
é estar aberto para pensar e repensar qual o princípio mais adequado a se 
utilizar, porque, uma vez escolhido, é quase impossível voltar atrás. E nunca, 
nunca se renda à pressão ou a uma posição definida, mas se comprometa a seus 
interesses e aos princípios e critérios definidos.

Se ficou interessado pelo tema e quer saber mais sobre negociação por 
princípios, leia o livro Getting to Yes, de Roger Fischer e William L. Ury, co-
fundadores do Harvard Negotiation Project, da Harvard Law School.



O Brasil pode ainda não ser o país do futuro que sonhamos, mas se de-
pender do empreendedor brasileiro, chegaremos lá. Segundo dados do Glo-
bal Entrepreneurship Monitor (GEM), de 2018, dois a cada cinco brasileiros 
pertencentes à população economicamente ativa estavam à frente de uma 
atividade empresarial ou tinham planos de abrir um negócio próprio. Dessa 
forma, a taxa total de empreendedorismo no país ficou em 38%, que inclui 
novos empresários e proprietários de negócios já estabelecidos.

O que pode nos alegrar ainda mais neste estudo é que o perfil do empreende-
dor brasileiro está mudando. Segundo o GEM, o quarto maior sonho do brasileiro 
atualmente é ter seu próprio negócio, o que corresponde a 33% dos entrevistados, 
contra apenas 18% apurados na mesma pesquisa, do ano anterior. O número de 
novos negócios que vislumbram uma oportunidade de mercado atingiu 61,8%, 
contra 38,2% de negócios criados por necessidades como o desemprego.

O crescimento do empreendedorismo no país pode ser visto entre todas 
as classes sociais e diferentes perfis de negócios. O número de microempresá-
rios individuais (MEIs) cresceu mais de 120% nos últimos cinco anos, segun-
do dados do Portal do Empreendedor. Em levantamento feito pela Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias cresceu 7,1% entre os 
anos de 2017 e 2018, por exemplo. Em contrapartida, segundo a Associação 

Captação de recursos: 
como o empreendedor 
financia seus sonhos e 
o crescimento do país

Thais Carminatti 
Formada em Administração no Insper. 

Fundadora da Autenticco, startup participante do 
Startup Brasil e Shark Tank Brasil.
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Brasileira de Startups, o número mais do que triplicou entre os anos de 2015 
a 2019, passando de 4.151 para 12.727 novos empreendimentos.

O que isso significa? Que o Brasil está no rumo certo para alcançar 
um futuro melhor, os empreendedores aumentam o grau de produtividade 
de um país, trazem inovação e criam empregos. São eles que geram valor e 
renda, estimulam o consumo e propiciam o crescimento real da economia. A 
atividade empreendedora é um dos maiores aliados contra crises econômicas, 
que geralmente são fruto de tentativas de crescimento econômico artificial 
baseado numa política monetária.

O crescimento no número de novas empresas e o otimismo dos novos 
empreendedores, contudo, nem sempre resultam em companhias que sobre-
vivem no longo prazo. Problemas financeiros com capital de giro figuram 
entre os principais responsáveis pela falência e fechamento empresas que não 
passam da fase inicial de investimento ou não conseguem capital para desen-
volver suas operações. Segundo estudo da CB Insights, a segunda maior causa 
para a falência das startups pesquisadas foi a falta de recursos financeiros para 
seguir com as operações. Segundo a Endeavor, a segunda maior dificuldade 
citada pelas empresas pesquisadas foi a de acesso ao capital.

Dessa forma, seja para criar ou fazer crescer um negócio, ter um bom 
provisionamento das receitas e despesas, além do planejamento para épocas 
mais difíceis que o calculado, é importante para o sucesso. Também é im-
portante lembrar que a estratégia e os valores projetados de início raramente 
coincidem com a realidade; são bastante comuns guinadas inesperadas e a 
necessidade de revalidação de muitas premissas antes que o negócio deslan-
che. Para sobreviver a esse processo sem o risco de falência da pessoa física, é 
importante que o empreendedor obtenha os recursos necessários, sejam pró-
prios ou de terceiros, que precisará captar. O valor, perfil do capital e a origem 
dos recursos variam de acordo com o estágio e o tipo de empresa. A tabela 
a seguir mostra diversos exemplos de financiamento para cada um dos casos. 

Fases da empresa (referência usada para a tabela a seguir)

• Inicial: fase de ideia ou operação, na qual uma companhia faz testes e 
ajustes constantes no seu produto até validar a sua aceitação no merca-
do. Geralmente acontece no primeiro ano da empresa;
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• Operação: fase de estruturação da companhia, que melhora a opera-
ção de seus processos e, consequentemente, cresce. Acontece após o 
primeiro ano;

• Expansão: fase na qual uma empresa foca em ganhar escala de produ-
ção e vendas. Muitos empreendimentos nunca chegam neste estágio.

Observação importante: em captações feitas com pessoa jurídica, o em-
preendedor faz a operação diretamente na empresa. Quando a captação é feita 
na pessoa física, o valor pode ser aportado na companhia. 

Tabela de formas de captação (mercado brasileiro)

Nome Fase da empresa Descrição Considerações

Família e amigos Início Pedir ajuda com in-
sumos/ferramen tas/
espaço, ou mesmo 
aporte ou emprés-
timo de capital a 
amigos e parentes é 
muito comum nas 
empresas em estágio 
inicial.

É a forma possivel-
mente mais barata de 
conseguir capital, mas 
pode levar a diversos 
desgastes de relaciona-
mento, caso o negócio 
enfrente problemas.

Crowdfunding Início Modelo de financia-
mento da produção 
inicial de uma empre-
sa mediante compras 
antecipadas de clien-
tes, feitas por meio 
de site que demonstra 
um protótipo funcio-
nal do produto.

Kickstarter, Indie-
gogo e Kickante são 
algumas plataformas 
conhecidas de cro-
wdfunding. Funcionam 
bem para produtos 
inovadores, não com 
negócios tradicionais.

Cartão de 
crédito da pessoa 
física (PF)

Início Usar o cartão de 
crédito pessoal para 
comprar os primeiros 
insumos da empresa 
e financiar a primeira 
produção.

É uma opção que 
deve ser usada com 
cuidado, pois caso as 
vendas não se concre-
tizem e o pagamento 
da fatura atrasar, os 
juros podem sair do 
controle.
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Empréstimo em 
banco pela PF

Início ou duran-
te a operação

Pode ser feito como 
empréstimo pessoal, 
refinanciamento de 
imóvel ou emprésti-
mo com garantia de 
imóvel ou de auto-
móvel.

Exige declaração de 
renda e libera de 50 
a 60% em média do 
bem dado como ga-
rantia. Quando não há 
garantia e/ou renda 
declarada, os juros são 
demasiadamente altos.

Sócio capitalista Início ou duran-
te a operação

Sócio que não exerce 
nenhuma atividade 
operacional na em-
presa. Seu objetivo 
é apenas investir. Ele 
aporta o dinheiro en-
quanto o(s) outro(s) 
sócio(s) será(ão) o(s) 
operador(es) do ne-
gócio.

Difícil ser encontrado 
em startups pois são 
descritos no Contra-
to Social. É mais co-
mum em franquias ou 
negócios tradicionais 
(pizzarias, bares etc).

Equity crowdfun-
ding

Início ou duran-
te a operação

Modelo no qual di-
versos investidores 
adquirem opções de 
compra (mútuo con-
versível) de cotas da 
empresa a valores bai-
xos. 

Para o investidor, o 
cheque é pequeno 
para diversificar a car-
teira com um inves-
timento de risco de 
baixa exposição. Para 
o empreendedor, é 
uma maneira de cap-
tar sem depender só 
de cheques grandes. 
Exemplos: Broota, 
Start Me Up, Raiser 
Fund etc.

P2P lending Início ou duran-
te a operação

Modelo no qual di-
versos investidores 
emprestam dinheiro 
para uma rodada de 
captação da dívida de 
um empreendedor, 
via plataforma digital.

O empreendedor 
consegue captar a 
juros menores do 
que nos bancos e o 
investidor consegue 
um investimento 
com juros prefixados 
maiores do que em 
instituições financei-
ras. Exemplos: Raiser 
Fund, Nexoos etc.
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Fundo perdido 
ou subvenção

Início e durante 
a operação ou a 
expansão

São verbas de fomen-
to à inovação conce-
didas pelo governo 
através de órgãos e 
programas como Fa-
pesp, Finep, CNPq, 
MCTIC, Sesi-Senai, 
Startup Brasil, Startup 
Indústria etc.

São linhas muito van-
tajosas que muitas 
vezes não possuem 
contrapartida, ou seja, 
não é preciso devolver 
o valor captado para o 
governo. No entanto, o 
processo da submissão 
da proposta até receber 
a verba é lento, já que 
dependem de editais.

Antecipação de 
recebíveis

Início e durante 
a operação ou a 
expansão

Antecipar vendas no 
débito ou crédito em 
adquirentes ou subad-
quirentes.

Possui custo de, em 
média, 4% ao mês em 
adquirentes, sendo 
uma opção com efeti-
vação imediata.

Investidor Início, durante 
a operação ou a 
expansão

Segue o mesmo mo-
delo do sócio capita-
lista, mas pode ajudar 
o negócio com cone-
xões e novas oportu-
nidades.

Geralmente, é feito 
mediante opção de 
compra e não é inseri-
do no contrato social, 
no curto prazo.

Empréstimo 
em banco pelo 
CNPJ

Operação Empréstimo feito 
para uma empresa. 
Costuma exigir fa-
turamento e tempo 
mínimo de CNPJ 
aberto.

Normalmente exi-
ge que todos os só-
cios sejam avalistas 
(se for LTDA). Tam-
bém pode exigir bens 
como garantias (imó-
veis, automóveis, re-
cebíveis etc.).

Empréstimo em 
banco de desen-
volvimento

Operação ou du-
rante a expansão

Bancos regionais ou 
nacionais focados em 
desenvolvimento e li-
nhas de fomento. As 
taxas são muito mais 
baixas que nos bancos 
privados e mediante 
condições bem mais fa-
voráveis, sobretudo para 
a inovação, o P&D, a 
compra de equipamen-
tos ou a infraestrutura.

BNDES, Banco do 
Nordeste e BDMG 
são alguns exemplos 
de instituições finan-
ceiras com linhas de 
fomento com taxas 
baixas e carências 
longas.
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Prazo de 
pagamento

Operação ou du-
rante a expansão

Negociar com forne-
cedores prazo de pa-
gamento mais longo 
para que se tenha mais 
capital de giro.

Quanto maior a di-
ferença entre o prazo 
de recebimento de 
vendas e o pagamento 
de fornecedores cujas 
compras foram feitas 
de modo faturado, 
melhor.

Prazo de 
recebimento

Operação ou du-
rante a expansão

Negociar prazo de 
recebimento de ven-
das mais curto com 
os clientes para que 
se tenha mais capital 
de giro.

Pode ser excluída a 
opção de venda no 
crediário ou parce-
lado, para induzir as 
compras por boleto, 
transferência ou débi-
to, já que estas transa-
ções compensam mais 
rapidamente.

Franquias Expansão A empresa vira fran-
queadora e seus fran-
queados assumirão o 
papel de operadores. 
A franqueadora ganha 
com a taxa fixa da 
franquia (taxa de ade-
são), royalties e outras 
taxas mensais cobra-
das do franqueado.

Nem todo negócio 
é franqueável, mas a 
opção de franquia é 
muito vantajosa em 
termos de gestão e 
velocidade de escala. 
É um modelo que 
prevê a expansão 
sem taxa de Capex, 
passivos trabalhistas e 
menor custo de ges-
tão, pois o franqueado 
ocupará o papel de 
gestor da unidade.

Emissão de 
debêntures

Expansão Captação de dinheiro 
no mercado financei-
ro através da emissão 
de títulos de crédito 
que podem ou não 
ser conversíveis e ter 
taxas prefixadas.

A debênture passa 
a ser negociada no 
mercado de capitais 
como uma ação, com 
liquidez.

IPO Expansão Captação de dinhei-
ro através da emissão 
de ações na Bolsa de 
Valores.

É uma opção para 
empresas mais madu-
ras e com sócios bus-
cando liquidez.
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Fundo de 
investimento

Expansão Estruturação de fun-
do para a captação de 
dinheiro que será in-
vestido em operações 
nas quais a empresa 
não tenha interesse 
em possuir o ativo, 
apenas operá-lo.

Podemos citar como 
exemplo as empresas 
de iBuyer. Estas pre-
ferem que os imó-
veis sejam comprados 
através de um fundo 
e transacionados por 
ele, ao invés de usar o 
investimento captado 
de venture capital para 
comprar ativos.

As startups podem usar em diferentes momentos de seu crescimento di-
versas formas de captação descritas na tabela anterior. No entanto, além dessas 
opções, elas possuem uma trilha a ser seguida ligeiramente distinta, principal-
mente devido ao maior risco que apresentam. De acordo com pesquisa do 
Sebrae, 50% das startups deixam de existir depois de quatro anos, e muitas de-
las sequer conseguiram ter receita relevante antes de fecharem as portas. Dessa 
forma, credores tradicionais não estariam alinhados em compartilhar o risco 
do negócio com o empreendedor; por este motivo é de suma importância a 
figura do investidor neste tipo de empreendimento. 

O investidor de startups assume o risco do negócio juntamente com o 
empreendedor. Se o empreendimento der certo, ele multiplicará por muitas 
vezes seu investimento; se der errado, perderá tudo (ou quase tudo) que in-
vestiu. Em contrapartida, o investidor não assume o risco do passivo caso o 
negócio não dê certo e termine com dívidas no âmbito trabalhista e fiscal, 
entre outra. O tipo de investimento comumente usado no mercado é o de 
mútuo conversível, um empréstimo com opção de conversão em cotas ou em 
ações da empresa investida. Dessa forma, o investidor não será sócio legal da 
empresa desde o início de suas operações e não responderá com a penhora 
de seus bens caso a empresa tenha passivos, esta possibilidade só será aventada 
após (ou quando) a startup exercer a opção de conversão.

As startups possuem tipos de investidores específicos para cada momento 
da sua jornada: investidores-anjos, aceleradoras, venture capitals, entre outros. 
Na tabela abaixo, vemos o estágio da startup, o tipo de investidor ideal e valor 
do ticket pedido em cada fase.



207
m e t o d o l o g i a s  e  t é c n i c a s

                    |  PIONEIRISMO  |  WWW.IFLSP.ORG  |  E-BOOK

Tipo de investidor/ 
investimento

Momento Valor

Capital próprio, amigos 
e família

Fase de ideia e primeiros testes Até R$ 150 mil

Investidor-anjo ou 
acelerador

Empresa em fase de validação do 
produto

R$ 150 mil a 
R$ 250 milhões

Investidor seed Estágio de estruturação da empresa e 
preparação para crescimento

R$ 250 mil a 
R$ 5 milhões

Venture capital (Series A, B, 
e, eventualmente, série C)

Empresa em estágio de crescimento 
acelerado

R$ 5 milhões a 
R$ 40 milhões

Private equity, IPO, family 
offices e correlatos

Empresa madura e em crescimento 
muito acelerado ou buscando liquidez

Acima de R$ 
40 milhões

No mapeamento abaixo feito pela Jupter, MSW Capital e Anjos & VCs 
para o mercado de startups brasileiro, estão listados exemplos de investidores-
-anjo, aceleradoras, investidores seed e fundos de venture capital que o empre-
endedor deste tipo de negócio pode buscar para o aporte, de acordo o estágio 
em que se encontra. 

É importante ressaltar que o processo de investimento pode levar alguns 
meses. Portanto, é recomendável o empreendedor contatar e desenvolver um rela-
cionamento entre a startup e seu(s) investidor(es) preferencial(is) antecipadamente. 
Esta prática é muito bem vista no mercado, já que o investidor tende a colocar 
dinheiro em empreendimentos com os quais já tenha algum contato prévio.
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Neste artigo, conhecemos diferentes formas através das quais as empresas 
podem obter financiamento, captando de terceiros. Convém lembrar: sempre 
que o empreendedor obtém financiamento através do capital de terceiros, ele 
o faz necessariamente de um poupador. Tal operação se dá no âmbito direto 
no caso de investidores, P2P lending e crowdfunding, entre outros, e indireta-
mente na captação de dinheiro por intermédio de um banco ou fundo de 
venture capital, cujos valores são provenientes de depósitos ou investimentos 
feitos por cotistas.

Empreendedores propiciam a geração de riqueza na economia e os pou-
padores fornecem o capital necessário para financiar a atividade empreen-
dedora. Dessa forma, seguindo a oferta e a demanda, quão maior for o nível 
de poupança de uma população, maior será a atividade empreendedora, o 
crescimento econômico e menor será o custo de capital para o empreendedor.

O empreendedor brasileiro está pavimentando seu futuro com a abertura 
de negócios e através da busca de novas oportunidades. No entanto, segundo 
pesquisa do Sistema de Proteção ao Crédito (SPC), realizada no ano de 2019, 
67% da população do país alega não poupar dinheiro algum. Finalizo com 
minha pergunta ao leitor: em um país no qual apenas uma das partes olha para 
o futuro, como acontecerá nosso crescimento?



As eleições de 2018 ficaram marcadas na nossa história política. Pela pri-
meira vez, as pessoas estavam se informando mais pelas redes sociais do que 
pela mídia tradicional, que gradativamente perdia o crédito e o respeito do 
eleitor médio. As pessoas começaram a formar sua opinião com base nas emi-
tidas por seus pares, colegas e familiares. Se por um lado a informação passou 
a circular de maneira descentralizada e sem o filtro dos chefes de redação dos 
jornais, em contrapartida, o risco de acreditarmos em notícias falsas compar-
tilhadas em um grupo de WhatsApp ficou muito maior.

Diante de um panorama no qual prevalecia o excesso de informação e 
a descrença na política tradicional, o Partido Novo participava, pela primeira 
vez, de uma eleição geral e se apresentava como uma opção para os eleitores 
que estavam cansados dos mesmos nomes, das mesmas vozes e das mesmas 
ideias. Nosso desafio era grande! Muitos partidos e candidatos, que já haviam 
identificado o anseio da população pela renovação na política, trocaram a 
roupagem, as cores, o nome e se venderam como “novidade” nas urnas. Nós, 
do Novo, competiríamos contra estes candidatos sem usar recursos do Fundo 
Eleitoral, sem Fundo Partidário, sem tempo de rádio e TV, sem coligação par-
tidária e totalmente despidos das velhas práticas políticas. Seria como disputar 
uma maratona contra adversários portando motocicletas.

Pioneirismo público

Antônia Martins 
Honorária do IFL-SP, Subsecretária de Micro e Pequenas 

Empresas do Ministério da Economia e ex-chefe de gabinete  
do deputado federal Vinicius Poit.

Vinicius Poit 
Membro do IFL-SP, Empreendedor e deputado federal do 

Partido Novo pelo Estado de São Paulo.
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Para vencer este desafio, nossa estratégia na campanha de 2018 para 
Deputado Federal e, consequentemente, durante o mandato, foi trabalhar as 
informações com uma linguagem simples, divertida e educativa nas redes so-
ciais. As principais plataformas escolhidas foram o Facebook e, sobretudo, o 
WhatsApp. Adaptamos a linguagem dos principais youtubers do país para a 
realidade política atual e usamos este segundo aplicativo como a ferramenta 
principal de distribuição da informação; afinal de contas, nossa tendência é a 
de confiar mais nas notícias que chegam pelas pessoas que já conhecemos do 
que as que são divulgadas pela mídia. Foram mais de cinquenta vídeos, cente-
nas de grupos de WhatsApp e muita disciplina para postar conteúdo semanal, 
sempre acompanhando os acontecimentos da hora e preocupados em não 
perder o timing do assunto proposto. 

O ambiente digital foi essencial para o nosso êxito, mas não o suficiente. 
Vale reforçar que a fórmula dos 3 Ss complementou nosso trabalho para que, 
posteriormente, pudéssemos colher os resultados: gastamos muita sola de sa-
pato, muito suor e saliva, rodando o estado de São Paulo inteiro. Poucas coisas, 
ou quase nada, substituem o bom, velho e firme aperto de mão, o “olho no 
olho”, o sorriso no rosto.

Ficamos felizes ao saber que esta estratégia pioneira de campanha 
política acabou sendo replicada por diversos outros candidatos do Novo e 
se tornou referência; o conhecimento nada vale se não for compartilhado 
com outras pessoas. Mas não paramos por aí: após conquistar 207.118 
votos, um novo desafio se apresentava: como transformar a campanha ino-
vadora em um mandato empreendedor e diferente de tudo que o eleitor 
brasileiro já viu?

Nossa primeira decisão foi abrir um processo seletivo para contratar os 
funcionários de gabinete. Alinhamento com os nossos ideais, experiência na 
área de atuação e estar orientado para os resultados foram alguns dos requi-
sitos que contaram na escolha dos futuros colaboradores. Sabíamos também 
que, mais importante do que contar com as pessoas certas, era fundamental 
existir um forte espírito de equipe entre os envolvidos. Portanto, já em ja-
neiro de 2019, quando nem sequer havíamos tomado posse, decidimos fazer 
uma imersão com todos os selecionados para o time. Passamos três dias fora 
da cidade de São Paulo cumprindo uma programação extensiva de pales-
tras e workshops, para que pudéssemos conhecer uns aos outros e descobrir 
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propósitos em comum. Elaboramos também um programa que chamamos 
de Planejamento Estratégico do Mandato, Missão, Visão e Valores, e traba-
lhamos exaustivamente para fortalecer o espírito coletivo! Foram setenta e 
duas horas que definiram os meses seguintes a partir do início do mandato 
#NOVODEVERDADE.

Nosso trabalho acabou guiado por três pilares estratégicos: Mandato Ino-
vador, Movimento #NOVODEVERDADE e Construção de Pontes. Vamos 
entrar nos detalhes dessas frentes de atuação a seguir, mas antes devemos res-
saltar a importância de repetir cada um deles no nosso cotidiano, a ponto deles 
estarem escritos nas paredes do gabinete 558, no 5o andar do Anexo IV da 
Câmara dos Deputados.

O nosso primeiro pilar, Mandato Inovador, consiste em criar um jei-
to novo de fazer política e inspirar as gerações seguintes. Transparência, uso 
eficiente dos recursos, prestação de contas e gestão são práticas exemplares 
do que entendemos por fazer uma nova política e tornam tangíveis os nos-
sos compromissos de campanha. Criamos uma rotina de prestação de contas 
mensal, justificando cada centavo gasto e as variantes ocorridas de um mês 
para o outro. Essas informações são postadas mensalmente nas redes sociais e 
no nosso website. Disponibilizamos também uma versão de compartilhamento 
mais simples e fácil no WhatsApp.

Além disso, criamos um Conselho de Mandato que nos garantia estar 
sempre no caminho certo e que nos permitia ouvir vozes mais experientes 
na política, na sociedade civil e no ambiente de negócios. Em uma de nossas 
reuniões de conselho, inclusive, surgiu a ideia de criar uma métrica simples, 
mas significativa, para avaliar o mandato. Optamos pela metodologia do Net 
Promoting Score para mensurar a satisfação dos nossos “clientes”, os eleitores, e 
o quão dispostos eles estariam a nos recomendar para outras pessoas.

Ainda neste primeiro pilar, criamos um método para selecionar as emen-
das parlamentares que seriam propostas, afastando a discricionariedade histó-
rica inerente a este processo. Os parlamentares costumam enviá-las aos seus 
redutos eleitorais, quase como uma recompensa pela quantidade de votos 
obtida em um determinado município. Buscamos inverter essa lógica, insti-
tuindo um processo criterioso para a concessão do recurso: capacidade téc-
nica para a execução, pertinência temática e relevância eram alguns dos itens 
avaliados, além do que chamamos de “compromisso cidadão”, que envolve 
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transparência e prestação de contas para os munícipes. Este projeto foi batiza-
do com o nome de Emendas Inteligentes.

O segundo pilar estratégico é o Movimento #NOVODEVERDADE, 
que consiste em aproveitar a energia canalizada durante a campanha para criar 
uma rede de voluntários(as) apta a servir tanto ao mandato quanto à socieda-
de ansiosa por uma nova forma de atuação política. É função primordial do 
voluntário(a), por exemplo, fiscalizar as emendas parlamentares que seriam 
direcionadas ao seu município. Naquele momento, a iniciativa passou a contar 
com mais de cinco mil pessoas cadastradas, em mais de trezentas cidades do 
estado de São Paulo. Cada município contava com um(a) líder, cuja principal 
atribuição era divulgar e ajudar a manter a cultura de renovação, fiscalização e 
trazer novos apoiadores para o partido. Tudo, absolutamente tudo, espontâneo, 
voluntário de verdade. 

Além disso, o #NOVODEVERDADE também se propôs a servir como 
um hub de inteligência e de boas práticas nas campanhas políticas. Nossa ideia 
é compartilhar todo o nosso aprendizado na campanha de 2018 para eleger 
o máximo de vereadores e prefeitos pelo partido nas eleições municipais de 
2020, impulsionando a renovação política que tanto o Brasil precisa. Promo-
vemos webinars, videoconferências e também palestras físicas para falar sobre 
estratégias nas redes sociais, mobilização de rua, mobilizar voluntários(as) e 
montagem de grupos de WhatsApp, captar doações, fazer crowdfunding e escla-
recer eventuais dúvidas. Não basta compartilhar apenas o que deu certo: logi-
camente analisamos os nossos erros para que os próximos quadros minimizem 
as falhas e façam diferente. 

O último pilar, Construção de Pontes, ganhou cada vez mais protago-
nismo, acompanhando o destaque crescente do nosso mandato no Congres-
so Nacional. Ao invés de ficarmos isolados politicamente por conta de um 
discurso radical, optamos por focar nos temas que unem as nossas pautas às 
de nossos colegas, sem abrir mão dos nossos valores, é claro. Assumimos cada 
vez mais um papel de negociação e articulação, o que nos permitiu transitar 
por diversos gabinetes e partidos, influenciar opiniões e até mudar posições 
antes desfavoráveis. O resultado dessas atitudes foi a conquista do protago-
nismo na relatoria do Projeto de Mobilidade Urbana, no qual um simples 
exercício de diálogo foi suficiente para modificar um projeto do PT, incluin-
do no documento a possibilidade de PPP no transporte, a liberdade para o 
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uso de patinetes e aplicativos e a relatoria do projeto que permite expandir 
a conectividade por todo o país, contemplando escolas e áreas rurais outrora 
desassistidas. A relatoria do Marco de Start ups está em curso e vai facilitar no 
futuro os investimentos-anjo e flexibilizar as leis trabalhistas, além de permitir 
a contratação de projetos considerados inovadores pelo Governo e criar um 
modelo de sandbox regulatório no Brasil. Nada disso seria possível se não 
tivéssemos vencido a eleição para a coordenadoria da Bancada Paulista no 
Congresso, a maior de todas, com 70 deputados e três senadores.

Tudo o que mencionamos anteriormente pode não soar pioneiro para os 
que já estão familiarizados com as boas práticas de gestão na iniciativa privada. 
No entanto, pela primeira vez na história do Congresso, o gabinete 558 em-
preendeu e aplicou um conjunto de metodologias de maneira diligente e dis-
ciplinada, criando uma cultura #NOVADEVERDADE na política brasileira.



Projetos do IFL-SP

Além do projeto deste Livro “Um Pequeno Passo para a Liberdade”, que 
é escrito anualmente um tema diferente pelos associados, o IFL conta também 
com os seguintes projetos:

O Fórum é o evento de maior magnitude do Instituto que fomenta em 
ampla escala as mudanças que precisamos para uma sociedade mais próspera 
e mais livre. Passaram pelo Fórum nomes de peso como Peter Thiel, Paulo 
Guedes, Guilherme Benchimol, Nassim Taleb, entre outros. Debatemos sobre 
a construção de uma sociedade mais aberta, sobre liberdade para empreender, 
sobre o papel da inovação e tecnologia nessa transformação, atingindo mais de 
2000 pessoas presencialmente e centenas de milhares digitalmente.

Esse ano, o evento será digital e o tema é Pioneirismo – os indivíduos 
que mudam o mundo e ocorrerá nos dias 1o, 2 e 3 de setembro. Os pales-
trantes trazem conhecimento e bagagem para dividir e formarão um time de 
peso no Fórum Liberdade e Democracia de 2020. Para mais informações 
acesse: forumsp.org.

Lançado em abril de 2020, em nosso Podcast, compartilhamos os mais 
diversos conteúdos discutidos entre nós, associados, parceiros e convidados 
com objetivo de responder às dificuldades que empreendedores, executivos e 
figuras públicas enfrentam em seu dia a dia. Estes conteúdos são compartilha-
dos em todas as nossas redes sociais do IFL-SP. 
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Esse projeto visa colocar textos de membros do instituto que defendam a 
liberdade nos meios de comunicação, dentre os quais destaca-se nossa parceria 
com a Infomoney.

O projeto Aula Livre tem o objetivo de promover a discussão dos valo-
res de Liberdade, Responsabilidade Individual, Império da Lei e Respeito à 
Propriedade Privada nos mais diversos termos da sociedade, como economia, 
direito, política e saúde, por meio de cursos de curta duração em parceria com 
instituições educacionais e de impacto social.

Há 10 anos o IFL-SP promove, no início de junho, o “Dia de Liber-
dade de Impostos”, na capital paulista, uma iniciativa que visa conscien-
tizar a população acerca do peso que a carga tributária possui na vida de 
cada cidadão. A do Brasil é uma das taxas mais altas do mundo. Muitos 
consumidores nem mesmo sabem, mas pagamos cerca de 40% de impos-
to em cada produto comprado. É uma oportunidade de protestar contra 
o alto número de impostos e de chamar a atenção da opinião pública 
para essa questão. 

A ação é realizada todos os anos na data que representa o último dia 
em que trabalhamos para pagar a carga média de impostos, que no presen-
te ano foi o dia 02 de junho.

Desafiados pelo cenário da pandemia, realizamos um evento online 
com a presença do Instituto Mises Brasil, representado pelo seu presidente 
Helio Beltrão, do Movimento Endireita Brasil, representado por seu dire-
tor Roberto Germanos e do IFL-SP, representado pelo diretor de projetos 
Alexandre Serpa. O evento debateu o peso da carga tributária, a reforma 
que está tramitando no Congresso Nacional e o impacto que a pandemia 
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poderá trazer para o apetite do Estado em busca de recursos. O evento 
contou com uma audiência de aproximadamente 1.000 pessoas nas redes 
sociais do IFL-SP e do Instituto Mises Brasil.

O projeto Avant visa expandir os valores do Instituto para além dos cír-
culos habituais, levando conhecimento liberal para aqueles que não têm fácil 
acesso a essa linha de pensamento. 

Atualmente, o programa visa formar indivíduos com uma visão diferente 
do usual nas instituições de ensino, enfatizando não somente os valores de 
vida, liberdade, propriedade privada e estado de direito, mas, também, conhe-
cimentos técnicos praticamente inexistentes nos currículos, como: empreen-
dedorismo, educação financeira e preparação socioemocional. 

Projeto para aumentar a visibilidade de conteúdo liberal nas redes so-
ciais do IFL, principalmente para o Instagram onde temos mais seguidores. 
O objetivo é fazer a mensagem liberal ser acessível, simples e que desperte 
a curiosidade dos seguidores para buscarem por si mesmos mais informação.

O projeto IFL Entrevista teve início no mês de maio de 2020, durante 
a quarentena, com o intuito de fazer lives com pessoas que admiramos 
e que sejam alinhadas com nossos propósitos. Durante a live abordamos 
temas relacionados a economia, política e a atual situação de nosso País 
frente a pandemia. 

O projeto se tornou também uma excelente vitrine para o pensamento 
liberal nas redes socials.
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