




9  

INTRODUÇÃO   11

PARTE I.  FALHAR E VOLTAR A TENTAR   15
{a importância do falhanço na vida e nos negócios}

1. DE INIMIGO A ALIADO   17

2. UMA FORÇA   27

3. PESSOAS & NEGÓCIOS   33

4. A TELA DO FALHANÇO   39

PARTE II. NEGÓCIOS PARA TODO O TERRENO   43
{o método 4x4x4 para criar negócios de sucesso}

5. O QUE É UM NEGÓCIO «TODO‑O‑TERRENO»   45
O MAPA DO PERCURSO   47

O MÉTODO 4X4X4   49

ÍNDICE



10  

6. TUDO COMEÇA COM UMA IDEIA   51
MERCADO   54

PRODUTO   70

NEGÓCIO   84

7. O CLIENTE É A RAZÃO DE SER   101
ANGARIAÇÃO   105

CONVERSÃO   122

RETENÇÃO   139

8. A EMPRESA É UMA ESTRUTURA   157
RECURSOS   160

ARRANQUE   177

RESULTADOS   194

9. O EMPREENDEDOR ESTÁ NO CENTRO   211
PODER PESSOAL   213

PARTE III. CONTORNAR O FALHANÇO   241
{estratégias e técnicas para ser bem-sucedido}

10. 10 ATITUDES «À PROVA DE FALHA»   243

11. 5 PASSOS FIRMES   255

12. 3 AÇÕES INFALÍVEIS   263

13. 1 VERDADEIRO OBJETIVO   267

CONCLUSÃO   275

SUGESTÕES DE LEITURA   279

AGRADECIMENTOS   281

SOBRE A FAILPROOF BUSINESS ACADEMY   283



11  

INTRODUÇÃO

Falhar é um dos maiores medos da humanidade. Falhar num 
compromisso, numa responsabilidade ou numa relação. Fa‑

lhar na execução de uma tarefa, na realização de um projeto ou 
em atingir um objetivo.

Este receio resulta fundamentalmente de dois tipos de senti‑
mentos: um derivado da desilusão ante as nossas próprias expeta‑
tivas e outro derivado da forma como os outros nos encaram, jul‑
gam e discriminam. Naturalmente, ambos podem ter um enorme 
reflexo na nossa autoestima.

O receio de falhar afeta‑nos a todos, em diversas áreas da nos‑
sa vida pessoal e profissional, mas há um grupo de pessoas, pelos 
riscos associados, que lhe está mais exposto. Todos aqueles que 
desejam desenvolver ideias, implementar projetos ou criar negó‑
cios. São os Empreendedores. Com eles, compreendemos melhor 
as dimensões e impactos deste medo, mas também nos inspiramos 
a superá‑lo e a conquistá‑lo. Com eles, podemos aprender a con-
tornar o falhanço e a alcançar o sucesso. Com eles, podemos ser «à 
prova de falha», o que não quer dizer que falhas não existam, quer 
dizer passar ao lado de algumas, absorver a aprendizagem de outras 
e agir em conformidade.
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Este livro pretende explicar porque é tão importante falhar 
para poder acertar, e como podemos usar o falhanço em nosso 
benefício. A dificuldade de gerir os falhanços limita o potencial 
de pessoas e negócios, esconde oportunidades e condiciona re‑
sultados. Está nas nossas mãos transformar o falhanço numa força 
positiva, impulsionadora e criadora, através das nossas escolhas e 
ações. Ao longo dos vários capítulos, o leitor será orientado para o 
sucesso, através do falhanço. Serão apresentadas respostas a algu‑
mas questões como:

Qual a importância do falhanço na vida e nos negócios? 
Como podemos deixar de ter medo de falhar? Qual a 
experiência e ensinamentos dos Empreendedores?

Se tivermos uma ideia, um projeto, ou mesmo um ne‑
gócio, como os podemos transformar em algo que não 
falhe e que seja bem‑sucedido? Que perspetiva, pro‑
cesso ou método podemos usar para diminuir o risco 
de insucesso e aumentar a probabilidade de sucesso? 
Quais as áreas‑chave na criação, construção e desen‑
volvimento de negócios e como se inter‑relacionam? 
Quais são as principais causas de fracasso dos negó‑
cios e como as contornar? Que histórias e casos nos 
podem servir de exemplo, lição e inspiração?

E, tendo já deixado para trás o receio de falhar, que es‑
tratégias podemos adotar no nosso dia‑a‑dia pessoal, 
profissional ou empresarial para prevenir o falhanço 
ou minimizar o risco associado? E como nos podemos 
testar para ter noção do risco atual?

O objetivo deste livro não é ensinar o leitor a correr — isso é 
em parte um processo de autoaprendizagem, de tentativa e erro, 
e depende da sua motivação para tal —, mas sim fornecer uma 
pista para correr, porque se não soubermos para onde vamos, ar‑
riscamo‑nos a não sair do mesmo sítio ou a andarmos às voltas, 
gastando energia e tempo em vão.
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Todos os autores de conteúdo recorrem a exemplos para com‑
provar aquilo que afirmam, as suas teorias, a forma como veem o 
mundo. Naturalmente, vamos à procura daquilo que queremos 
demonstrar (e há exemplos para todos os gostos). Porém, não é 
a veracidade dos exemplos que está em causa, mas sim a sua ex‑
trapolação ou generalização. Imitar exemplos de sucesso não o 
garante, da mesma forma que evitar exemplos de insucesso não 
o previne.

Apesar deste «risco», considerei útil contar histórias e apre‑
sentar casos reais porque permitem visualizar melhor uma teo‑
ria, um conceito, dado que lhe dão corpo e forma. É mais fácil 
reter essa forma, concreta e específica, do que um conceito, vago 
e generalista. Para isso, escolhi exemplos de empresas e de em‑
preendedores reconhecíveis (são mais recordáveis), mas também 
de startups pequenas e dos seus fundadores (podem criar maior 
identificação com a realidade do leitor).

De qualquer forma, ninguém é imune ao falhanço, grandes ou 
pequenas empresas, empreendedores conhecidos ou desconhe‑
cidos. Por isso mesmo, o sucesso está ao alcance de todos, pois 
todos temos a possibilidade (e a capacidade) de aprender com o 
falhanço e fazer melhor. Isto é, de falhar para acertar.





PARTE I 

FALHAR E VOLTAR A TENTAR
{a importância do falhanço na vida e nos negócios}
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1. 
DE INIMIGO A ALIADO

Onde estaria a nossa civilização se tivéssemos medo de desco‑
brir novas terras porque o risco de fracassar era muito eleva‑

do? Qual o estado do nosso conhecimento científico se não recor‑
rêssemos a testes e experiências, a grande maioria com resultados 
falhados? Onde estará amanhã uma empresa que não arrisca ex‑
perimentar nada de novo com receio de falhar e de sair da sua 
zona de conforto?

Intrinsecamente, sabemos que erros e falhanços fazem par‑
te de qualquer processo de aprendizagem, mas, não obstante, te‑
mos imenso medo de falhar. É este medo, e não o falhanço em si, 
que impede a aprendizagem e consequente evolução de pessoas e 
negócios. O medo limita, prende e condiciona. A libertação des‑
se medo dá espaço à criatividade, cria oportunidades e explora o 
potencial.

A boa notícia é que o falhanço, normalmente considerado um 
inimigo a abater, pode ser transformado num aliado a estimar.

Nas suas viagens de descoberta territorial, cada viajante ia 
acumulando experiência e conhecimento, determinantes para as 
viagens seguintes. Cada experiência científica ensinava (e ensina) 
algo que serve para o próximo teste. Todas as tentativas de inova‑
ção abrem horizontes e oportunidades para o futuro. No fundo, 
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cada insucesso pode ser usado como um degrau para o sucesso. 
É como aquela citação conhecida: «Pedras no caminho? Guardo 
todas, um dia vou construir um castelo.»

PERSPETIVAS

Pode não parecer, mas falhar no mundo dos negócios aconte‑
ce muitas vezes, apesar de se ouvir falar muito mais dos casos 
de sucesso. É verdade que existe bastante informação sobre ca‑
sos reais de insucesso de Empreendedores, mas pouco divulga‑
da. Isso significa que, quem quiser ver, vê. Mas como os media 
se focam mais no brilho do sucesso, ficamos sempre com uma 
ideia desproporcionada da realidade. O sucesso é naturalmente 
mais apelativo e excitante do que o fracasso: estimula o desejo, 
promove o sonho e incita à imitação; afinal, quem não quer ter 
sucesso?

Embora não exista uma estatística global definitiva, visto 
que se podem considerar diversas variáveis e perspetivas, to‑
dos os indicadores apontam no mesmo sentido: a maioria das 
empresas criadas acaba por falhar. Um estudo da OCDE1 con‑
clui que mais de metade fecha antes dos cinco anos de atividade 
(embora com diferenças entre os vários países). De acordo com 
o Bureau of Labor Statistics2, cerca de 20 % não resiste ao pri‑
meiro ano, cerca de 50 % não chega ao quinto ano e 70 % não 
atinge o décimo. Segundo os dados da Informa D&B3, 32 % das 
startups criadas em Portugal fecham portas ao fim de um ano e 
58 % encerram antes dos cinco anos.

Muitas vezes o que acontece é que apesar de o falhanço ser 
real, ele também pode ser antecipado e por isso imaginado. Se‑
gundo um estudo da Amway4, mais de metade das pessoas (53 %) 
não está disposta a iniciar um negócio devido ao receio de fracas‑
sar, embora seja interessante constatar a diferença entre países e 
regiões (na América do Norte são apenas 27 %, na Ásia 45 % e na 

1 Entrepreneurship at a glance 2016, OCDE.
2 Survival of private sector establishments by opening year, Bureau of Labor 
Statistics https://www.bls.gov/bdm/us_age_naics_00_table7.txt.
3 O Empreendedorismo em Portugal, Informa D&B 2017.
4 Amway Global Entrepreneurship Report 2018, Amway.
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Europa 59 %). Esse mesmo estudo revela que mais de metade dos 
inquiridos (57 %) acredita que não possui os recursos e capacida‑
des para iniciar um negócio.

Existem influências sociais, culturais e económicas na forma 
como o falhanço é encarado. Há sociedades mais abertas e flexí‑
veis e outras mais fechadas e rígidas, uma vez que o falhanço traz 
consigo julgamentos e preconceitos. Umas culturas fomentam a 
exploração e o risco e outras fomentam a proteção e a segurança 
— onde fracassar é errar e é visto como um risco desnecessário. 
Há economias mais proativas e dinâmicas e outras mais estáticas e 
passivas onde o fracasso tem um impacto financeiro muito nega‑
tivo. Assim, não é de estranhar que existam diferentes perspetivas 
sobre este tema, com reflexo no empreendedorismo.

Em Flatland, um livro provocador e mentalmente desafian‑
te, Edwin Abbot instiga‑nos a visualizar outras dimensões. «Co‑
locai uma moeda no meio de uma mesa […]; debruçai‑vos sobre 
ela e observai‑a. Tem a forma de um círculo. Mas depois, recu‑
ai até à extremidade da mesa, baixai‑vos gradualmente e haveis 
de reparar como a moeda se vai tornando cada vez mais oval; por 
fim, quando o olhar estiver colocado precisamente ao nível da ex‑
tremidade da mesa, verificareis como já não vos parece oval e se 
transformou, com toda a evidência, numa linha reta.»5 Porém, 
se voltarmos a pegar na moeda, veremos novamente a sua forma. 
Como se «vê» a perspetiva depende da nossa localização relativa 
perante o objeto em questão, tanto em relação ao ângulo como à 
proximidade.

Olhar para o falhanço de perto e procurar os seus vários 
ângulos, permite-nos ver as diferentes perspetivas.

5 Em Flatland — Uma Aventura em muitas Dimensões (Assírio & Alvim, 
2006), Edwin Abbott mostra‑nos como é viver num mundo bidimen‑
sional, imaginando o encontro dos habitantes de um mundo a duas di‑
mensões com um habitante de um mundo tridimensional. Pode ver 
um resumo rápido (e visual) do livro no vídeo Explorando Outras Di‑
mensões, publicado pela Ted‑Ed, em https://ed.ted.com/lessons/
exploring‑other‑dimensions‑alex‑rosenthal‑and‑george‑zaidan.
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E para ver isto temos de ir ao seu encontro e enfrentar o risco 
de falhar.

Mas independentemente da perspetiva, uma coisa é certa: qual‑
quer caminho tem os seus obstáculos (reais ou imaginários), e só 
chega ao destino quem os sabe contornar. Isso implica conseguir 
identificar antecipadamente os falhanços possíveis para os evitar, 
compreender os impactos prováveis e «escolher» experimentar cer‑
tos falhanços para nos reforçarmos e prevenirmos outros. Imagine‑
mos que estamos numa prova todo‑o‑terreno e a zona está repleta 
de obstáculos, buracos e outras armadilhas escondidas. É importante 
ter um bom radar e estar atento, mas será impossível evitá‑los com‑
pletamente a todos. Por isso, convém passarmos por aqueles que 
possam fazer menos mossa, evitando os outros, além de que também 
é bom saber o nível de embate que aguentamos, para podermos me‑
lhorar as nossas defesas. Não pense em fazer uma viagem sem sobres‑
saltos nem sem um arranhão; pense em chegar ao fim inteiro e ser 
capaz de fazer novas e maiores viagens.

ADAPTAR OU MORRER

Esta alternativa pode parecer demasiado drástica, severa ou dra‑
mática, mas, goste‑se ou não, é o que se tem vindo a comprovar, 
mais cedo ou mais tarde, onde quer que exista vida: nas espécies 
biológicas, nos seres humanos e nas organizações e empresas. Já 
Darwin dizia: «Não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a 
mais inteligente, mas aquela que mais se adapta às mudanças.»

As bactérias, por exemplo, são altamente adaptáveis. O pri‑
meiro antibiótico foi descoberto em 1928 e, desde essa altura, 
muitos mais têm sido produzidos para tentar controlá‑las e às 
respetivas doenças. Mas o que se verifica é que, rapidamente, as 
bactérias desenvolvem uma resistência. A Staphylococcus aureus 
é uma bactéria frequentemente encontrada na pele e nas fossas 
nasais de pessoas saudáveis, que pode provocar várias doen‑
ças (desde uma simples infeção como o acne até infeções graves 
como a pneumonia ou a meningite). A mortalidade dos pacientes 
com esta bactéria, antes de existirem antibióticos, era superior a  
80 %. A introdução da penicilina em 1942 permitiu reduzir dras‑
ticamente esta percentagem. Porém, no final da década de 60, 
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a grande maioria das bactérias detetadas já era resistente a este 
antibiótico6.

A rã‑da‑floresta, uma espécie de anfíbio que vive na América 
do Norte, desenvolveu uma capacidade quase milagrosa: literal‑
mente congela (e descongela). Desta forma, consegue sobreviver 
ao inverno rigoroso (pode ficar neste estado durante 8 meses), 
com temperaturas que podem chegar aos menos 25 graus Celsius. 
Como? Libertando grandes doses de glucose que impedem a for‑
mação de cristais de gelo nas células, o que iria danificar perma‑
nentemente tecidos e órgãos. Na primavera, a rã começa a des‑
congelar, de dentro para fora: primeiro o coração volta a bater, o 
cérebro ativa‑se e finalmente as pernas mexem‑se7. Este anfíbio 
conseguiu adaptar‑se ao meio em que se encontra.

Os Homo Sapiens, a espécie à qual pertencemos, apesar de 
não serem os primeiros humanos, conseguiram substituir todas as 
outras espécies humanas que viviam na Terra. Com a Revolução 
Cognitiva, um salto evolutivo a nível cerebral há cerca de 70 000 
anos, adquiriram capacidades de comunicação e de pensamen‑
to que lhes permitiram conquistar o mundo. Durante a Revolução 
Agrícola, há cerca de 12 000 anos, deixaram de depender exclusi‑
vamente da caça e da recoleção para começarem a cultivar a terra 
e a domesticar os animais. Transformaram‑se em agricultores, o 
que conduziu a um crescimento exponencial da população. Mais 
tarde, para facilitar o comércio entre comunidades, inventaram 
o dinheiro e a escrita. Já neste século, criaram e desenvolveram 
entidades virtuais que fizeram diminuir distâncias. E no futuro, 
que limites irão os Sapiens ultrapassar? As evoluções da bioenge‑
nharia, robótica e inteligência artificial podem criar as condições 
para uma nova adaptação8.

E no mundo empresarial? Alguns estudos parecem demons‑
trar que as empresas têm uma taxa de extinção semelhante à das 

6 Fran�lin D. Lowy, «Antimicrobial resistance: the example of Staphyloco‑Fran�lin D. Lowy, «Antimicrobial resistance: the example of Staphyloco‑
ccus aureus», The Journal of Clinical Investigation, https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC154455/.
7 Biological miracle, National Par� Service, https://www.nps.gov/gaar/
learn/nature/wood‑frog‑page‑2.htm.
8 O tema da evolução da espécie e dos possíveis caminhos futuros é brilhante‑
mente apresentado e defendido por Yuval Noah Harari nos seus livros Sapiens 
(Elsinore, 2015) e Homo Deus (Elsinore, 2017).
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espécies (embora numa escala temporal diferente)9 e que mesmo 
as grandes corporações não estão imunes (algumas delas eram 
mesmo as Amazons e Apples do seu tempo, mas não chegaram 
aos dias de hoje)10. O facto é que as empresas são organizações 
criadas e compostas por seres humanos, pelo que as nossas limi‑
tações e dificuldades em nos adaptarmos a ambientes dinâmicos 
e complexos refletem‑se no mundo empresarial. E se a adaptação 
de uma única pessoa já é, por vezes, um desafio, imagine‑se a de 
um conjunto de pessoas que trabalham (supostamente) com um 
propósito comum.

A Koda� dominou o mercado da fotografia durante grande 
parte do século xx mas os seus líderes não foram capazes de ver 
como a revolução digital iria mudar o mercado. Chegaram a de‑
senvolver uma câmara digital em 1975 (sendo que este produto só 
atingiu a massificação no final dos anos 90), mas não a lançaram 
com receio de que pudesse afetar o seu negócio. Quando tentaram 
reagir, já era tarde. Em 2012, a Koda� acabou por declarar falência. 
Atualmente, e depois de reestruturar completamente o negócio, 
adaptando‑se a uma nova realidade, está focada em fornecer ser‑
viços de imagem ao setor corporativo.

A Bloc�buster era líder indisputada do mercado de aluguer 
de vídeos (e até se conseguiu adaptar à passagem do VHS para o 
DVD), mas não achou relevante encontrar formas de chegar mais 
diretamente aos seus clientes. Enquanto a Netflix enviava DVD 
para casa das pessoas, a Bloc�buster achava que as suas lojas eram 
suficientes. Quando a Netflix começou a operar em streaming, 
a Bloc�buster achou que era um negócio de nicho. Em 2010, a 
Bloc�buster declarou falência enquanto a Netflix valia biliões de 
dólares.

A No�ia chegou a ser a maior vendedora de telemóveis (en‑
tre o final dos anos 90 e início de 2000) e contribuiu imenso para 
o crescimento desta indústria; porém, não antecipou que o futu‑
ro das comunicações passava pelos dados e não pela voz. Como 
tinham utilizadores bastante satisfeitos, não queria introduzir 
mudanças drásticas nas suas experiências. Sobrestimou a força 

9 Paul Omerod, Why Most Things Fail (Wiley, 2007).
10 Leslie Hannah, Survival and Size Mobility among the World’s Largest 100 
Industrial Corporations, 1912‑1995 (American Economic Association, 1998).
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da sua marca e acabou por não se conseguir adaptar ao mercado 
dos smartphones. Apesar de várias iniciativas e parcerias estabe‑
lecidas, a divisão de telemóveis acabou mesmo por ser vendida.  
A No�ia começou então a readaptar o seu negócio e atualmente 
está focada em infraestruturas de comunicação e licenciamento.

É claro que é mais fácil dizer do que fazer. Nenhuma espé‑
cie se quer extinguir, nem os gestores das empresas menciona‑
das11 eram todos cegos e estúpidos. Simplesmente, tinham medo e 
não encontraram motivos suficientes para mudar porque estavam 
confortáveis onde se encontravam. Adaptar‑se não é algo fácil e 
normalmente não se consegue à primeira (são precisas várias ten‑
tativas). Mas reconhecer estas dificuldades e aceitar o falhanço 
como um aliado coloca‑nos em vantagem e mais perto da sobrevi‑
vência12. Ao adotarmos medidas e implementarmos ações, corre‑
mos riscos e iremos provavelmente falhar, mas estamos na direção 
certa, a da evolução. Não fazer nada com receio de falhar e esperar 
que o mundo à nossa volta não mude é simplesmente enterrar a 
cabeça na areia. Não seremos mais evoluídos que a avestruz?

UMA NOVA ESPERANÇA

O aumento do número de startups nas últimas décadas e a exposi‑
ção que o empreendedorismo e os empreendedores têm conquis‑
tado foi determinante para disseminar outras perspetivas sobre o 
falhanço. De certa forma, neste universo, tornou‑se normal parti‑
lhar os falhanços, seja através de blogues e artigos (chamados post 
mortem, após a «morte» da startup), ou de conferências (como 
as generalistas TED Tal�s ou a FailCon, especificamente orienta‑
da para este tema). Naturalmente serve para ajudar outros, mas 
boa parte da motivação está relacionada com as vantagens para o 
próprio Empreendedor: permite fazer uma espécie de catarse da 

11 É fácil encontrar online diversos exemplos de empresas que não se soube‑
ram adaptar ou não inovaram. Um artigo bastante completo sobre o assunto 
é «50 Examples of Corporations That Failed to Innovate» (https://valuer.
ai/blog/50‑examples‑of‑corporations‑that‑failed‑to‑innovate‑and‑mis‑
sed‑their‑chance/).
12 Um ótimo livro sobre este tema, que o desenvolve de uma forma apelativa e 
inteligente, é Adapte‑se, de Tim Harford (Editorial Presença, 2013).
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situação, mostra experiência e (em teoria) aprendizagem, dá es‑
tatuto de inovador sem medo de arriscar. Pode dizer‑se que exibir 
um falhanço passou a ser como mostrar uma ferida de guerra ou 
uma medalha de honra.

Derivado deste movimento, algumas grandes empresas já 
começam a adotar novas abordagens. Numa conferência TED, o 
responsável da X (anteriormente conhecida como Google X), As‑
tro Teller, fala‑nos sobre «o benefício inesperado de celebrar o 
falhanço»13. A X é uma subsidiária da Google cuja missão é re‑
solver os grandes problemas do mundo, desenvolvendo para isso 
projetos experimentais como balões fornecedores de internet, 
carros com condução autónoma ou turbinas de vento voadoras. Os 
colaboradores da X são recompensados quando «matam» as suas 
ideias ou quando levam projetos ao fracasso, seja através de bónus 
ou de promoções. Trata‑se de uma forma de ultrapassar a resistên‑
cia natural que todos temos. A X sabe que incentivar a falhar não é 
suficiente pois as pessoas perguntam «o que me vai acontecer se 
eu falhar? Os outros vão‑se rir de mim? Serei despedido?». Mas o 
que ganha a X com isso? Mais criatividade, melhores ideias, no‑
vas soluções, possibilidade de melhoria contínua e projetos mais 
robustos.

Pouco tempo depois de ser nomeado, o novo CEO da Co‑
ca‑Cola, James Quincey, fez um apelo para que todos ultrapas‑
sassem o medo do falhanço que afetou a empresa desde o fiasco 
da New Coke (até à data, o maior falhanço da Coca‑Cola, tanto em 
termos financeiros como de aceitação pública). «Se não estamos a 
cometer erros, não estamos a tentar o suficiente», disse.

Olhando por outro prisma, Reed Hastings, CEO da Netflix, 
mostrou‑se preocupado com o elevado número de sucessos da 
programação. «Temos de arriscar mais, tentar coisas malucas… 
devíamos ter uma taxa de cancelamento superior.» Só assim po‑
derão inovar e surpreender a audiência, caso contrário o risco de 
acomodação e conforto aumenta e começa a minar o negócio14.

13 The unexpected benefit of celebrating failure | Astro Teller, TED, https://
www.youtube.com/watch?v=2t13Rq4oc7A.
14 «How Coca Cola, Netflix, and Amazon Learn from Failure», Harvard Bu‑
siness Review, https://hbr.org/2017/11/how‑coca‑cola‑netflix‑and‑amazon 
learn‑from‑failure.
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Esta nova perspetiva começa também a chegar ao ensino. Na 
Smith College, uma faculdade privada de artes liberais para mu‑
lheres, em Massachusetts, foi criada a cadeira Failling Well (Falhar 
Bem) para ensinar aos alunos porque vale a pena falhar e como 
fazê‑lo de forma a colher benefícios. Quem se inscreve recebe 
logo um certificado, que é uma espécie de permissão para falhar, 
onde se lê: «Estás autorizado a estragar, rebentar ou falhar numa 
ou mais relações, encontros, amizades, provas, exames, cadei‑
ras ou quaisquer outras escolhas associadas à faculdade… e ainda 
assim ser um humano absolutamente excelente e perfeitamente 
capaz.»15 O Harvard College lançou o Success‑Failure Project (Pro‑
jeto Sucesso‑Insucesso) com o intuito de criar oportunidades para 
a discussão, reflexão, compreensão e envolvimento criativo com 
base nestes temas16. A Princeton University tem um projeto que 
incita à partilha dos falhanços, fracassos e reveses que os estudan‑
tes enfrentam, seja através de artigos, vídeos ou eventos. Em 2018, 
lançaram a campanha We All Face Rejection (Todos Somos Con‑
frontados com a Rejeição) em que falaram com vários estudantes 
sobre o que sentiram e aprenderam com esse tipo de situação e 
partilharam com a comunidade17. E a Stanford University, prova‑
velmente a pioneira nesta área, tem o Resilience Project (Projeto 
Resiliência) cujo objetivo é ajudar a alterar a perceção do falhanço 
como algo que é preciso evitar a todo o custo, para algo que tem 
sentido, significado e valor. Anualmente, organizam um evento 
para comemorar os fracassos, com o sugestivo nome de Stanford, I 
Screwed Up! (Stanford, Eu Fiz Asneira!), e em que qualquer estu‑
dante pode participar da forma criativa que entender (através de 
histórias, comédia, poesia, canções, etc.)18.

Mas é claro que o medo de falhar está em todos nós, nos em‑
preendedores e nos líderes das organizações, contudo é importan‑
te perceber o impacto negativo que isso pode ter na criatividade e 

15 «On Campus, Failure Is on the Syllabus», The New York Times, https://
www.nytimes.com/2017/06/24/fashion/fear‑of‑failure.html.
16 Success‑Failure Project, Harvard College, https://bsc.harvard.edu/
success‑failure‑project.
17 We All Face Rejection Campaign, Princeton University, https://perspective.
princeton.edu/news/we‑all‑face‑rejection‑campaign.
18 The Resilience Project, Stanford University, https://learningconnection.
stanford.edu/resilience‑project.
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FALHAR PARA ACERTAR

na inovação. Se não estamos preparados para falhar, não estamos 
preparados para aprender. E no mundo atual, em que tudo é muito 
mais rápido que antes, não saber aprender significa estagnar, não 
evoluir. Por mais paradoxal que possa parecer, não falhar é falhar!


