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Breve histórico
do ensino de
empreendedorismo
no Brasil
por Renê José Rodrigues Fernandes

Até pouco tempo atrás, as escolas de
administração brasileiras elaboravam
seus currículos visando atender quase
que totalmente às necessidades do mundo
corporativo, em vez de formar líderes
criativos que assumam riscos. Com a
redução do número de empregos oferecidos
pelas grandes empresas, o aumento das
jornadas de trabalho e o exemplo dos jovens
empreendedores que enriqueceram com suas
ideias inovadoras, as escolas começaram a
enxergar o empreendedorismo como uma
forma de reter seus alunos e atrair novos.
É nesse contexto que se dá a introdução do
ensino de empreendedorismo no Brasil, pela
Fundação Getulio Vargas, na década de 1980.
Em 1981, o professor Ronald Degen foi o
primeiro a lecionar uma matéria dedicada
à criação de negócios. A disciplina era
ministrada em um curso de especialização

36

| FGV | 2013

da Escola de Administração de Empresas
de São Paulo (EAESP) da FGV. Segundo o
professor Degen, “o objetivo do curso era
mostrar aos alunos que empreender era uma
opção à carreira de executivo em uma grande
empresa, com o propósito de estimulá-los a
contribuir para o desenvolvimento econômico,
para melhorar a distribuição da riqueza e
minimizar a desigualdade social”. O professor
Degen escreve também, em 1989, o primeiro
livro didático sobre empreendedorismo
em língua portuguesa “O empreendedor:
Fundamentos da iniciativa empresarial”,
baseado em suas notas de aula.
Ainda na década de 1980 o Brasil vê
na Universidade de São Paulo (USP) o
surgimento de outro pólo do ensino de
empreendedorismo. Em 1984, o professor
Silvio dos Santos passa a lecionar naquela
escola uma disciplina também voltada ao
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desenvolvimento de novas empresas. Neste
mesmo ano, a FGV estende o curso de
Criação de Novos Negócios para a graduação,
ministrado pelo professor Álvaro Mello.
Em 1991, a FGV novamente é pioneira. A
professora Ofélia Sette Torres funda o
primeiro Centro de Empreendedorismo no
Brasil. Apesar de ter sido interrompido após
um curto tempo, este centro é um marco, pois
só em 2002 surgiria na USP o Centro Minerva
de Empreendedorismo, criado pelo professor
José Antônio Lerosa de Siqueira.
Fora do mundo acadêmico, o ano de 1991
também é pontuado pela introdução no Brasil
do programa Empretec, da ONU, voltado à
capacitação de empreendedores. Coordenado
pelo Sebrae desde 1993, o Empretec
é dedicado a ajudar empreendedores
promissores a colocarem suas ideias em ação
e empresas a crescerem.
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Em 1996, ocorre a introdução da primeira
competição de planos de negócios
no Brasil. Com a coordenação do
professor Paulo Goldsmith, a FGV passa
a ser responsável por uma versão da
competição internacional Global Moot
Corp, realizada pela Universidade do
Texas em Austin desde 1984. Em 2001,
esta competição é aberta a outras escolas
e passa a ser chamada de Latin America
Moot Corp, convidando escolas
de toda a América Latina.
O ano de 1999 é também relevante pelo
lançamento do livro “O Segredo de Luísa”,
do professor Fernando Dolabela. Este
é, até hoje, um dos livros mais usados
para a educação empreendedora e
fornece metodologias para o aprendizado
do empreendedorismo no ensino
fundamental e médio desenvolvidas pelo
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de construir uma cultura empreendedora na
EAESP e o grande marco de sua criação é a
contratação da executiva Laura Pansarella, que
iria gerenciar suas atividades.
Desde sua criação, o CENN congrega as
competições de planos de negócios da
Escola, passando a ser responsável pelo
Latin America Moot Corp e pela competição
Sumaq de empreendedorismo social, oferece
também palestras com empreendedores
renomados dos mais variados setores,
realiza pesquisas e congressos acadêmicos
sobre o tema e tem entre um de seus
grandes eventos a primeira Semana do
Empreendedorismo a ser feita no país,
criada no ano de 2005.
O primeiro coordenador do CENN foi o
professor José Augusto Correa, deixando o
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autor e largamente utilizadas no Brasil.
Outro momento importante na FGV acontece
no início da década de 2000.
Os professores Tales Andreassi e Marcelo
Aidar são contratados pela EAESP
especialmente para ministrarem cursos
relacionados a empreendedorismo.
Entre junho de 2004 e o início de 2005
acontecem na FGV algumas reuniões
que serão a gênese do Cempre (Centro
de Empreendedorismo), primeiro nome
dado ao hoje conhecido CENN – Centro
de Empreendedorismo e Novos Negócios.
Destas reuniões participavam os professores
José Augusto Corrêa, Marcelo Aidar, Tales
Andreassi, entre outros, além de pesquisadores
e alunos como Luiz Sakuda, Marcos Hashimoto
e Edward Yang. O CENN nasce com a missão
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importante legado da sua implantação. Em
2009 assume o professor Tales Andreassi,
que tem executado a missão de aproximar o
Centro da pesquisa acadêmica, fazendo dele
um verdadeiro think tank sobre o tema.
Finalmente vale ressaltar que em 2007 a
FGV foi pioneira ao introduzir disciplinas
de empreendedorismo como obrigatórias
na grade da graduação em administração
pública e de empresas da EAESP. Desde
este ano, todos os alunos são expostos às
teorias de empreendedorismo. Já no segundo
semestre do curso desenvolvem um plano
de negócios, que, ao final da disciplina, é
apresentado a investidores em
uma feira de negócios.
Desde o início dos anos 2000, os cursos de
empreendedorismo têm se multiplicado,

organizações como a ONG Endeavor
têm buscado divulgar uma metodologia
adaptada dos EUA, entre outros projetos
que já logram sucesso.
Boa sorte à nova geração
Renê José Rodrigues Fernandes atua desde
2006 no FGVcenn, sendo responsável pela
globalização da competição Latin America
Moot Corp em 2007, agora chamada
Latin Moot Corp, pela criação do Prêmio
Empreendedor de Sucesso, também em
2007, e pela introdução da competição de
inovação em produtos Idea
to Product Latin America em 2008, abrindo
as portas para que estudantes de escolas
de tecnologia pudessem acessar o mundo
do empreendedorismo.
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Confira a apresentação completa
em http://goo.gl/SqiWx.
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