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Prefácio 

Nunca o empreendedorismo teve tanta atenção como na atualidade. Os empreendedores de 

sucesso (e quase sempre apenas esses) enchem livrarias, abrem telejornais, atraem milhares para 

conferências. De facto, o empreendedor é provavelmente o principal modelo de referência para os 

jovens dos dias de hoje. Aquela figura aspiracional que os astronautas já foram nos anos 60 e 70, e 

os atores e cantores norte-americanos foram nos anos 80 e 90. Ser empreendedor está na moda. 

Os motivos são vários. As notícias de empreendedores multimilionários abundam, com estilos de 

vida dignos de realeza. A simples atenção dada pela comunicação social e governos aos feitos dos 

empreendedores, muitos deles realmente notáveis, amplificam o fenómeno. As imagens do 

empreendedor que se emancipa das amarras da sociedade, independentemente da sua condição 

social e financeira, criam uma aura de heroísmo e fazem do empreendedor quase um ativista contra 

as elites em defesa da gente comum. Finalmente, as tecnologias digitais em conjunto com a 

globalização e um mercado de capital de risco mais acessível e abundante, baixaram as barreiras à 

entrada e criaram as condições para o desenvolvimento de projetos empreendedores disruptivos, 

muitas vezes de crescimento exponencial e impacto global.  

Perante esta imagem romântica do empreendedorismo, não admira, portanto que tantos jovens se 

interessem por esta carreira alternativa aos percursos mais tradicionais, que tipicamente se faziam 

nas grandes empresas. As referências de hoje são o Elon Musk, não o Jack Welch, a Cindy Mi, não a 

Carly Fiorina. Os jovens de sucesso estão a abandonar o fato, vestem de ganga e usam t-shirt se for 

preciso, e até se autointitulam, com orgulho, de nerd.   

A minha visão sobre estes desenvolvimentos é dual. Todos precisamos de sonhos para progredir, e 

quando esses sonhos assentam numa atividade tão fundamental como o empreendedorismo para o 

progresso económico e social, tanto melhor. Agrada-me particularmente a ideia do 

empreendedorismo enquanto elevador social. Mas preocupam-me três fatores, sobretudo como 

professor numa escola de gestão, que passo a explicar.  

Primeiro, ao enfatizarmos e amplificarmos o sucesso de forma tão desproporcional, esquecemo-nos 

dos falhanços sucessivos que estão por detrás de cada caso, mesmo dos de mais sucesso. Fala-se da 

dureza do empreendedorismo com leviandade, como amplificador da glória e não como opção 

consciente de um caminho árduo. Criou-se ainda uma visão distorcida que o empreendedorismo 

digital é fácil e que o caminho para o estrelato pode ser quase instantâneo. Talvez o caso da 

Elizabeth Holmes, e de toda a sua encenação em torno da Theranos, seja o mais paradigmático deste 



enfoque excessivo na forma e muito pouco no conteúdo. Parece que para muitos, importa mais 

parecer do que realmente ser empreendedor. Elizabeth Holmes angariou centenas de milhões de 

Euros para a sua pseudoempresa, tendo para isso até imitado o estilo e a voz do seu grande ídolo, 

Steve Jobs. Importa assim dar uma imagem mais realista do que representa empreender, para que 

quem o faça não se iluda a si próprio (e aos outros). Devemos desafiar quem sucedeu a falar de 

quando falhou, e quem falhou a falar de como se pode suceder. Aprender a empreender deve ser 

feito empreendendo, para não só compreender, mas também para sentir e verdadeiramente 

apreciar a dificuldade do processo, enquanto se mantém uma confiança inabalável no sonho. 

Segundo, empreender é provavelmente o grande motor de progresso da humanidade, mas não é 

resposta para tudo e deve ser acompanhado de um conhecimento mais vasto da sociedade e do seu 

funcionamento. A inovação tecnológica está a trazer grandes desafios éticos e a colocar em risco 

sociedades inteiras. Veja-se a forma como as redes socias são manipuladas por políticos sem 

escrúpulos para seu benefício, como a inteligência artificial poderá colocar em risco a própria 

humanidade e como a automação provoca mudanças profundas no trabalho e mobilidade social. 

Precisamos de empreendedores sofisticados no seu pensamento holístico, cientes das 

consequências dos seus atos e da necessidade de colaborar com diversos atores na sociedade para 

que os seus projetos construam mais do que destruam. A lei e a política não conseguem 

acompanhar o ritmo da evolução tecnológica, e, portanto, a ética, deverá ser um fator integral da 

preparação dos empreendedores do futuro.  

Finalmente, a minha terceira preocupação, passa pela falsa ideia que empreender é um fenómeno 

recente, feito apenas para criar um novo negócio autónomo e, nos dias de hoje, quase só associado 

às tecnologias digitais. De todo. A história está repleta de empreendedores nas mais diversas áreas. 

Na ciência, nas artes, na política, e no terceiro setor. Também as grandes empresas e até o estado, 

são e devem ser bases de empreendedorismo permanente. Mais de que uma opção para uma 

carreira, empreender é sobretudo um misto de atitudes e competências que devem ser estimuladas 

e aplicadas nos mais variados contextos. Só assim asseguramos progresso. Devemos dar destaque 

aos casos de empreendedorismo dentro das organizações existentes e em variadas áreas de 

atividade, para que todos percebam que empreender pode ter muitas expressões. Veja-se a forma 

como a sociedade conseguiu responder à recente crise pandémica do COVID 19. Foi pelo 

empreendedorismo transversal a todos os domínios da sociedade, e pela capacidade de interligação 

entre todos os setores que conseguimos num tempo recorde dar uma resposta a todos os níveis 

assinalável, ainda que com falhas (como em qualquer projeto empreendedor). No seguimento desta 

ideia, folgo ainda em ver todo um movimento recente de empreendedorismo social, que demonstra 

que empreender é uma ferramenta poderosa para resolver muitos dos desafios da humanidade. 



E é este contexto que me traz ao livro de Pedro Colaço. Tive oportunidade de conhecer o Pedro 

como companheiro de squash. Jogo (e perco) com ele várias vezes. No jogo como na vida, é um 

homem com uma grande intensidade. Quer vencer, mas é sempre gracioso na derrota. Está 

sobretudo sempre a querer aprender e a progredir. A sua vida pessoal e profissional é um reflexo 

dessa mesma atitude e competência. A sua largura de banda permite-lhe escrever sobre 

empreendedorismo não só com autoridade, mas também com candura pela compreensão do que 

empreender verdadeiramente representa.  

São pessoas como o Pedro, que nos irão permitir dar resposta às três preocupações que enunciei 

anteriormente. Este livro ataca sobretudo a primeira, dando uma visão realista do que é 

empreender, marcando os perigos enquanto nos dá ferramentas práticas para os ultrapassar. O livro 

é assim um manual de aprendizagem sem ilusões nem promessas fáceis, que dá uma mão a quem se 

quer realmente dedicar a um projeto empreendedor. Um livro que destaca a importância de saber 

falhar para poder vencer 

O empreendedorismo é provavelmente a força motriz mais relevante do progresso extraordinário da 

humanidade. Seja nos domínios da ciência, da política, das artes, dos negócios, do ativismo social ou 

do desporto, é na decisão e no compromisso com a ação para construir algo de novo que residem os 

feitos mais notáveis. Mas empreender tem tanto de heroico como de mundano. Pressupõe a 

coragem para lançar grandes projetos, e a capacidade de perceber que é nas pequenas coisas e nos 

passos de cada dia que esses projetos assentam. Com este livro, Pedro Colaço oferece-nos um guia 

para assegurar essas pequenas coisas de todos os dias. Um respaldo para quem quer ter sucesso, 

sabendo que para isso terá que falhar. 
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